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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Десята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.08.2021 с.В.Лучки   №    

 

Про  звіт про виконання сільського бюджету за І півріччя 2021 року 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та пункту 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, сільська рада 

вирішила: 

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Великолучківської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року: 

по доходах у сумі 25263,4 тис.грн., в тому числі по доходах загального 

фонду сільського бюджету – 24222,4 тис.грн. та по доходах спеціального 

фонду сільського бюджету - 1041,0 тис.грн.; 

по видатках у сумі 69 100,6 тис.грн.. в тому числі по видатках 

загального фонду сільського бюджету – 67 920,4 тис.грн. та видатках 

спеціального фонду сільського бюджету 1 180,2 тис.грн. 

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 

 



Проект 

ДОВІДКА 

ПРО СТАН ВИКОНАННЯ ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО  БЮДЖЕТУ 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА  перше півріччя 2021 РОКУ 

 

Доходи 

           

До загального фонду Великолучківського сільського бюджету за  

перше півріччя 2021 року надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) 

в сумі      24 222,4 тис. грн., що становить 114,6 відсотка до затверджених 

показників (з урахуванням змін):  

- податку на доходи фізичних осіб, найвагомішого джерела доходів,  за 

звітній період надійшло 15 575,8 тис. грн., що на 1 532,4 тис. грн. більше 

запланованих показників;  

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів ( крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування ) – 9,4 тис. 

грн.; 

- рентна плата за користування надрами для видобування інших 

корисних  копалин загальнодердавного значення – 0,7 тис. грн.; 

- внутрішні податки на товари та послуги за січень – червень 2021 року 

надійшли в сумі -1 725,7 тис. грн; в тому числі: 

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продуктів),а саме пальне – 223,1 тис. грн.; 

- акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (пальне)- 757,7 тис. грн.; 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів – 744,9 тис. грн.; 

Місцеві податки та збори надійшли за перше півріччя 2021 року в сумі 

– 6 627,4 тис. грн.,а саме: 

           Податок на майно надійшло 2 192,2 тис. грн. з них: 

           *податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової 

нерухомості – 6,2 тис. грн.; 

            * Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової 

нерухомості – 4.5 тис. грн.; 

           * Податок  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості – 32,7 тис. грн.; 

 

           *податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості – 320,8 тис. грн.; 

            *земельний податок з юридичних осіб – 505,5 тис. грн.; 



Проект 

             *орендна плата з юридичних осіб – 674,6 тис. грн.; 

              *земельний податок з фізичних осіб – 517,5 тис. грн.; 

*орендна плата з фізичних осіб – 89,0 тис. грн.; 

*транспортний податок з юридичних осіб -41,3 тис. грн. 

 Єдиний податок –  4 435,3 тис .грн. в тому числі : 

- єдиний податок з фізичних осіб  - 3 977,7 тис. грн.; 

- єдиний податок з юридичних осіб – 52,5 тис. грн.; 

- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітній) рік дорівнює або перевищує 75% 405,1 тис. грн. 

    Неподаткові надходження надійшли за звітний період  в сумі - 283,2 

тис. грн. з них : 

- адміністративні штрафи  та інші санкції – 7,0 тис. грн.;  

- адміністративні штрафи та шрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів – 54,0 тис. грн.; 

- плата за надання інших адмін адмінпослуг – 4,3 тис. грн.; 

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно  та їх обтяжень – 210,3 тис. грн.; 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 

7,4тис.грн.; 

- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів ,у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування- 0,2 тис. грн. 

 

По загальному фонду з державного бюджету за  перше півріччя 2021 

рік  одержано: 

         базової дотації у сумі 14 664,6 тис. грн.; 

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на загальну суму   

39 559,5 тис. грн., в тому числі:  

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 

39 559,5 тис. грн., 

З місцевого бюджету за звітній період одержано : 

- дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за 

рахунок відповідної додаткової дотації з  держаного  бюджету у сумі   

1 465,2 тис. грн. 

-  

   Субвенцій з місцевих бюджетів іншим бюджетам у сумі  476,7 тис. грн., 

в тому числі: 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримкам 

особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 64,1 тис. грн.; 



Проект 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету  – 412,6 тис. грн.; 

Усього за звітній період бюджет одержав офіційних трансфертів у сумі 

56 166,0 тис. грн. 

   За  січень – червень 2021 року до спеціального фонду 

Великолучківського сільського бюджету надійшло доходів (без урахування 

трансфертів)  в сумі 1 041,0 тис. грн., в тому числі:  

- екологічний податок  –0,9 тис. грн.;  

- власних надходжень бюджетних установ – 943,6 тис. грн. в тому числі 

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством – 801,2 тис. грн.; 

- благодійні внески,гранти,дарунки – 142,4 тис. грн. 

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення,що перебувають у державній або комунальній власності ,та 

земельних ділянок ,які знаходяться на території АРК- 96,6 тис. грн. 
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Видатки 

Виконання видаткової частини бюджету Великолучківської сільської 

ради за перше півріччя 2021року становить 69 100,6 тис. грн. ( з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів), у тому числі по загальному фонду – 67 920,4 

тис. грн., що становить 85,4 % затверджених зі змінами  призначень на 

вказаний період  та по спеціальному фонду – 1180,2 тис. грн. 

Структура  видаткової частини загального фонду за економічними 

категоріями за основними напрямками: 

 На оплату праці з нарахуваннями (заклади освіти, культури, апарату 

управління, фінансового відділу) – 64 860,5 тис. грн. (або 89,9% 

виконання на вказаний період); 

 На продукти харчування - 244,0 тис.грн.; 

 На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 922,1тис. грн. 

(або 48,8% виконання на вказаний період); 

 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет – 351,3 тис. грн.( або 85,1% виконання на 

вказаний період); 

 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

– 30,0 тис. грн.(або 18,8% виконання на вказаний період) 

 Інші видатки – 512,4 тис. грн. 

1.На видатки соціального спрямування загального фонду бюджету громади 

спрямовано 62 843,8 тис. грн.,які   направлені зокрема на утримання галузей: 

           Освіта – 55 608,3 тис. грн. : з них за рахунок освітньої субвенції з 

державного бюджету 36 591,8 тис. грн.; на дошкільні заклади освіти – 

10 950,9 тис. грн.; 

        На централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет 351,3 тис. грн. 

       Соціальний захист та соціальне забезпечення – 30,0 тис. грн.; 

        Охорону здоров’я – 304,1тис. грн.; 

        Культура і мистецтво – 6 550,1 тис. грн. 

2.На утримання органів місцевого самоврядування  спрямовано  4 866,4 тис. 

грн. (в т.ч. фінансовий відділ) 

3. Організація благоустрою населених пунктів – 167,9 тис. грн. 

4. Інші заходи громадського порядку та безпеки -42,3 тис. грн. 

      Виконання видаткової частини бюджету Великолучківської сільської 

ради по спеціальному фонду становить 1 180,2 в тому числі : 



Проект 

Апарат управління – 49,2 тис. грн. придбання комп’ютерної техніки; 

Дошкільні навчальні заклади – 142,4тис.грн. (гранти, дарунки); продукти 

харчування. 

Дошкільні навчальні заклади – 210,8 тис. грн. продукти харчування; 

Дитячі школи мистецтв -50,0 тис. грн. проплата заробітної плати. 

Організація благоустрою населених пунктів  - 49,9 тис. грн. – капітальний 

ремонт ливневих каналізацій Великолучківської сільської ради; 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету -677,9 тис. грн. Капітальний ремонт 

вулиці Вишнева с.В.Лучки. 

 

      Фінансовий відділ Великолучківської сільської ради 
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Інформація  про виконання  дохідної частини спеціального фонду Великолучківського сільського 

бюджету 

 

 за січень - червень 2021 рік 

 
Код 

головного 

розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   розпорядника коштів. 

Код підрозділу бюджетної класифікації 

Спеціальний  фонд 

Затверджен

о на 2021 

рік 

Затверджено на 

2021 рік з 

урахуванням змін 

Уточнений 

план на 

січень-

червень 2021 

року 

Виконано за 

січень-

червень 

2021 року 

% виконання 

до 

затвердженого 

плану з 

урахуванням 

змін на  2021 

рік 

  ДОХОДИ           

10000000 Податкові надходження 1 000 1 000 500 908,79 90,9 

19000000 інші податки та збори 1 000 1 000 500 908,79 90,9 

19010000 екологічний податок 1 000 1 000 500 908,79 90,9 

19010100 

Екологічний податок, який справляється 

за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (за винятком 

викидів в атмосферне повітря двоокису 

вуглецю) 
1 000 1 000 500 797,69 79,8 

19010200 
Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об`єкти        66,26 0,0 

19010300 

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях 

чи на об'єктах ,крім розміщення окремих 

видів відходів як вторинної сировини       44,84 0,0 



Проект 

20000000 Неподаткові надходження 3 152 800 3 152 800 1 576 400 943574,47 29,9 

25000000 

Власні надходження бюджетних 

установ   3 152 800 3 152 800 1 576 400 943574,47 29,9 

25010000 

Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами  3 152 800 3 152 800 1 576 400 801192,19 25,4 

25010100 

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством  
3 152 800 3 152 800 1 576 400 801192,19 25,4 

25020000 

Інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ   0 0 0 142382,28 0,0 

25020100 
Благодійні внески, гранти та дарунки  

      142382,28 0,0 

30000000 

Доходи від операцій з капіталом   

0 96 500 96 500 96550,49 100,1 

33010000 
кошти від продажу землі 0 96 500 96 500 96550,49 100,1 



Проект 

33010100 
Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, 

що перебувають у державній або 

комунальній власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим 
  96 500 96 500 96550,49 100,1 

  Разом доходів 3 153 800 3 250 300 1 673 400 1 041 033,75 32,0 
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Інформація про виконання дохідної частини загального фонду Великолучківського 

бюджету 

 

за січень- червень  2021 року 

        

Код 

головного 

розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника коштів. 

Код підрозділу бюджетної 

класифікації 

Загальний фонд 

Затверджено 

на 2021 рік 

Затверджено 

2021 рік з 

урахуванням 

змін 

Затверджено 

на січень - 

червень 

2021 року 

Виконано 

за січень -

червень 

2021 року 

% 

виконання 

до 

уточненого 

план за 

період 

січень - 

червень 

2021 року 

% виконання до 

уточненого плану 

на 2021 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ДОХОДИ             

10000000 Податкові надходження 40 375 100 40 375 100 20 861 400 23939121,28 114,8 59,3 

11000000 

Податки на доходи, 

податки на прибуток, 

податки на збільшення 

ринкової вартості 25 094 600 25 094 600 14 043 350 15575772,80 110,9 62,1 

11010000 

Податок на доходи 

фізичних осіб 25 094 600 25 094 600 14 043 350 15575772,80 110,9 62,1 

11010100 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується податковими 

агентами, із доходів 

платника податку у 

вигляді заробітної плати 21 922 000 21 922 000 13 125 750 11226575,64 85,5 51,2 
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11010400 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується податковими 

агентами, із доходів 

платника податку інших 

ніж заробітна плата 1 058 600 1 058 600 268 800 3502589,21 1 303,0 330,9 

11010500 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується фізичними 

особами за результатами 

річного декларування 2 114 000 2 114 000 648 800 846607,95 130,5 40,0 

13000000 

Рентна плата та плата за 

використання інших 

природних ресурсів 30 600 30 600 20 300 10215,18 50,3 33,4 

13010000 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання лісових 

ресурсів 30 000 30 000 20 000 9440,00 47,2 31,5 

13010200 

Рентна плата за 

спеціальне використання 

лісових ресурсів(крім 

рентної плати за 

спеціальне використання 

лісових ресурсів  в частині 

деревини,заготовленої в 

порядку рубок головного 

користування 30 000 30 000 20 000 9440,00 47,2 31,5 

13020200 

Рентна плата за 

спеціальне використання  

води       100,00 0,0 0,0 



Проект 

13030100 

рентна плата за 

користування надрами для 

видобування інших 

корисних  копалин 

загальнодержавного 

значення 600 600 300 675,18 225,1 112,5 

13040100 

рентна плата за 

користування надрами для 

видобування крисних 

копалин місцевого 

значення         0,0 0,0 

14000000 

внутрішні податки на 

товари та послуги 1 950 000 1 950 000 927 000 1725706,03 186,2 88,5 

14020000 

акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) 30 000 30 000 12 000 223102,42 1 859,2 743,7 

14021900 пальне 30 000 30 000 12 000 223102,42 1 859,2 743,7 

14030000 

акцизний податок з 

ввезених на митну 

територію України 

підакц.товарів 370 000 370 000 175 000 757698,18 433,0 204,8 

14031900 пальне 370 000 370 000 175 000 757698,18 433,0 204,8 

14040000 

акцизний податок з 

реалізації субєктами 

госплдарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 1 550 000 1 550 000 740 000 744905,43 100,7 48,1 

18000000 

місцеві податки та збори 

,що сплачуються 

(перераховуються)згідно 

з податковим кодексом 

України) 13 299 900 13 299 900 5 870 750 6627427,27 112,9 49,8 



Проект 

18010000 податок на майно 3 304 900 3 304 900 1 182 000 2192167,38 185,5 66,3 

18010100 

податок на нерухоме 

майо, відмінне від 

земельної 

ділянки,спдачений 

юриичними особами,які є  

власниками обєктів 

житлово нерухомості 10 000 10 000 3 000 6244,49 208,1 62,4 

18010200 

податок на нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної 

ділянки,сплачений 

фізичними особами,які є 

власниками  обєктів 

житлової нерухомості 223 900 223 900 20 000 4530,47 22,7 2,0 

18010300 

податок на нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної ділянки 

,сплачений фізичними  

особами ,які є власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості 106 000 106 000 10 000 32735,54 327,4 30,9 

18010400 

податок на нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної 

ділянки,сплачений 

юрдичними особами ,які є 

власниками обєктів 

нежитлової нерухомості 600 000 600 000 130 000 320793,61 246,8 53,5 

18010500 

земельний податок з 

юридичних осіб 940 000 940 000 468 000 505479,56 108,0 53,8 

18010600 

орендна плата з 

юридичних осіб 915 000 915 000 456 000 674612,61 147,9 73,7 



Проект 

18010700 

земельний податок з 

фізичних осіб 315 000 315 000 20 000 517537,53 2 587,7 164,3 

18010900 

орендна плата з фізичних 

осіб 150 000 150 000 60 000 88983,57 148,3 59,3 

18011100 

транспортний податок з 

юридичних осіб 45 000 45 000 15 000 41250,00 275,0 91,7 

18050000 Єдиний податок 9 995 000 9 995 000 4 688 750 4435259,89 94,6 44,4 

18050300 
Єдиний податок з фізичних 

осіб 157000 157 000 73 000 52535,39 72,0 33,5 

18050400 

Єдиний податок з 

юридичних осіб 8 338 000 8 338 000 4 585 750 3977659,41 86,7 47,7 

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських   

товаровиробників ,у яких 

частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за 

попередній податковий 

(звітній )рік дорівнює або 

перевищує 75 % 1 500 000 1 500 000 30 000 405065,09 1 350,2 27,0 

20000000 

Неподаткові 

надходження 572 700 572 700 273 000 283245,51 103,8 49,5 

21000000 
Доходи від власності та 

підприємницької діяльності   0 0 0 61005,00 0,0 0,0 

21080000 Інші надходження   0 0 0 61005,00 0,0 0,0 

21081100 
Адміністративні штрафи та 

інші санкції        7005,00 0,0 0,0 

21081500 

адміністративні штрафи та 
штрафні санкції за 

порушення законодавства у 
сфері виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів       54000,00 0,0 0,0 



Проект 

22000000 

Адміністративні збори та 
платежі, доходи від 

некомерційної господарської 
діяльності  572 700 572 700 273 000 222240,51 81,4 38,8 

22010000 

Плата за надання 
адміністративних послуг 

489 500 489 500 232 200 214595,20 92,4 43,8 

22012500 

Плата за надання інших 

адмінпослуг 9 500 9 500 4 200 4257,20 101,4 44,8 

22012600 

Адміністративний збір за 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 480 000 480 000 228 000 210338,00 92,3 43,8 

22080000 

Надходження від орендної 
плати за користування 

цілісним майновим 
комплексом та іншим 
державним майном   69 200 69 200 34 800 7454,73 21,4 10,8 

22080400 

Надходження від орендної 
плати за користування 

цілісним майновим 
комплексом та іншим 

майном, що перебуває в 
комунальній власності  69 200 69 200 34 800 7454,73 21,4 10,8 

22090000 

Державне мито 

14 000 14 000 6 000 190,58 3,2 1,4 

22090100 державне мито,що 

сплачується за місцем 

розгляду та оформлення 

документів, у тому числі 

за оформлення документів 14 000 14 000 6 000 190,58 3,2 1,4 



Проект 

на спадщину і дарування 

  Разом доходів 40 947 800 40 947 800 21 134 400 24222366,79 114,6 59,2 

40000000 Офіційні трансферти  101 201 800 101 201 800 56 166 000 56166000,00 100,0 55,5 

41000000 

Від органів державного 

управління 101 201 800 101 201 800 56 166 000 56166000,00 100,0 55,5 

41020000 

Дотації з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 29 329 000 29 329 000 14 664 600 14664600,00 100,0 50,0 

41020100 Базова дотація 29 329 000 29 329 000 14 664 600 14664600,00 100,0 50,0 

41030000 

Субвенції  з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 68 380 300 68 380 300 39 559 500 39559500,00 100,0 57,9 

41033900 

Освітня субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 68 380 300 68 380 300 39 559 500 39559500,00 100,0 57,9 

41040000 

Дотації з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 2 930 600 2 930 600 1 465 200 1465200,00 100,0 50,0 

41040200 

Дотація з місцевого 

бюджету на здійснення 

переданих з державного 

бюджету видатків з 

утримання закладів освіти 

та охорони здоров`я за 

рахунок відповідної 

додаткової дотації з 

державного бюджету 2 930 600 2 930 600 1 465 200 1465200,00 100,0 50,0 



Проект 

41050000 

Субвенції з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 561 900 561 900 476 700 476700,00 100,0 84,8 

41051200 

Субвенція з місцевого 
бюджету на надання 

державної підтримки особам 
з особливими освітніми 
потребами за рахунок 
відповідної субвенції з 
державного бюджету 149 300 149 300 64 100 64100,00 100,0 42,9 

41055000 

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів 
та заходів у системі охорони 

здоровя за рахунок 
відповідної субвенції з 
державного бюджету 412 600 412 600 412 600 412600,00 100,0 100,0 

  Всього доходів 142 149 600 142 149 600 77 300 400 80388366,79 104,0 56,6 

        

    

Фінансовий відділ Великолучківської сільської 

ради 

 

  



Проект 

Інформація  про виконання  видаткової частини спеціального фонду Великолучківського 

сільського бюджету 

 

 за січень - червень 2021 рік 

 
Код 

головного 

розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   розпорядника коштів. 

Код підрозділу бюджетної класифікації 

Спеціальний  фонд 

Затверджено 

на 2021 рік 

Затверджено на 

2021 рік з 

урахуванням змін 

Уточнений 

план на 

січень-

червень 2021 

року 

Виконано за 

січень-

червень 

2021 року 

% виконання 

до 

затвердженого 

плану з 

урахуванням 

змін за  2021 

року 

  видатки           

0150 організаційне,інформаційно - аналітичне та матеріально 

- технічне забезпечення діяльності сільської ради   49 200 49 200 49 180,00 100,0 

1010 надання дошкільної освіти 2 614 400 2 614 400 1 307 200 353141,00 13,5 

1080 надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами 538 400 538 400 269 200 50000,00 9,3 

1200 

надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами 50 000 50 000 14 500   0,0 

6030 
організація благоустрою населених 

пунктів   49 998 49 998 49996,00 100,0 

7370 
реалізація інших заходів щодо соціально - 

економічного розвитку території   1 117 000 1 117 000   0,0 



Проект 

7461 

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету    1 472 000 1 472 000 677861,60 46,1 

8313 

ліквідація іншого забруднення 

навколишнього природного середовища 1 000 1 000 500   0,0 

  Разом видатків 3 203 800 5 891 998 4 279 598 1 180 179 20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

Інформація про виконання видаткової частини загального фонду Великолучківського 

бюджету 

 

за січень- червень  2021 року 

        

Код 

головного 

розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника коштів. 

Код підрозділу бюджетної 

класифікації 

Загальний фонд 

Затверджено 

на 2021 рік 

Затверджено 

2021 рік з 

урахуванням 

змін 

Затвердж

ено на 

січень - 

червень 

2021 року 

Виконано за 

січень -

червень 

2021 року 

% виконання 

до 

уточненого 

план за 

січень - 

червень 

2021 року 

% виконання до 

уточненого плану на 

2021 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Видатки             

0150 

Організаційне,інформаційн

о- аналітичние  та 

матеріально- технічне 

забезпечення діяльності 

обласної ради,районної 

ради,районної у місиі  ради 

( у разі її 

створення),міської,селищно

ї, сільської рад 9 894 100 9 196 100 4 967 000 4537369,61 91,4 49,3 

0160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті 

Києві),селищах,селах,терит

оріальних громадах 776 200 1 614 200 896 200 707264,80 78,9 43,8 

1010 надання дошкільної освіти 28 412 500 28 402 500 

14 271 

600 10950883,18 76,7 38,6 



Проект 

1021 

надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 17 615 400 17 511 600 9 065 200 7056001,11 77,8 40,3 

1031 

надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 68 380 300 68 380 300 

39 559 

500 36591765,27 92,5 53,5 

1061 

надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти   1 707 300 1 707 300 591190,94 34,6 34,6 

1080 

надання спеціальної освіти 

мистецькими школами 10 900 400 11 282 400 5 836 400 5696418,32 97,6 50,5 

1200 

надання освіти за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на надання 

державної підтримки 

особам з особливими 

освітніми потребами 99 300 99 300 49 600 40203,61 81,1 40,5 

1210 

надання освіти за рахунок 

залишку коштів за  

субвенцією з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на надання 

державної підтримки 

особам з особливими 

освітніми потребами    30 500 30 500   0,0 0,0 

2112 

первинна медична 

допомога  населенню,що 

надається фельдшерськими 

,фельдшерсько - 

акушерськими пунктами 50 000 50 000 26 700 8787,71 32,9 17,6 



Проект 

2113 

первинна медична 

допомога населенню,що 

надається амбулаторно - 

поліклініними закладами 

(відділеннями) 807 700 807 700 442 200 295291,59 66,8 36,6 

2144 

централізовані заходи з 

лікування хворих на 

цукровий та нецукровий 

діабет 412 600 412 600 412 600 351276,55 85,1 85,1 

3242 

інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 500 000 575 650 159 200 30000,00 18,8 5,2 

4030 

забезпечення діяльності 

бібліотек 1 187 000 1 187 000 594 800 367716,07 61,8 31,0 

4060 

забезпечення діяльності 

палаців і будинків 

культури,клубів ,центрів 

дозвілля та інших клубних 

закладів 1 675 200 1 680 000 763 000 485996,10 63,7 28,9 

6030 

організація благоустрою 

населених пунктів 1 238 100 1 238 100 622 100 167946,66 27,0 13,6 

8230 

інші заходи гомадського 

порядку та безпеки 150 800 158 200 79 400 42279,62 53,2 26,7 

9770 

Інші субвенції з місцевого 

бюджету   89 000 89 000       

  Всього видатків 142 099 600 144 422 450 

79 572 

300 67 920 391 85,4 47,0 

    

Фінансовий відділ Великолучківської сільської ради 



Проект 

   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Десята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.08.2021 с.В.Лучки   №    

 

Про внесення змін до Програми «Капітального ремонту ливневих 

каналізацій Великолучківської сільської ради на 2021 рік» 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

 

3. Внести зміни в Програму «Капітального ремонту ливневих 

каналізацій Великолучківської сільської ради на 2021 рік», а саме збільшити 

фінансування по даній програмі на суму 10200,00 грн (десять тисяч двісті 

гривень 00 копійок). 

4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну 

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

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

 

 

 

               Сільський голова                                                                В. Коштура



Проект 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Десята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

03.08.2021  с.Великі Лучки   № 
 

 

Про  Програму виготовлення проектно-кошторисної 

документації на відновлення будинку 

культури у с.Великі Лучки 

 

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до пункту 19 статті 91 Бюджетного кодексу України, 

Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», 

Великолучківська сільська рада вирішила: 

 1. Затвердити Програму виготовлення проектно-кошторисної 

документації на відновлення будинку культури у с.Великі Лучки (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 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 



Проект 

З

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення десятої сесії   

восьмого скликання 

Великолучківської   сільської 

ради 

03.08.2021 № 

 

 

ПРОГРАМА 

виготовлення проектно-кошторисної документації на відновлення 

будинку культури у с.Великі Лучки 

 

1. Загальні положення Програми 
Програма створена відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». Програмою передбачена реалізація 

заходів з реконструкції (розробка проекту) об’єкту комунального 

призначення за рахунок коштів сільського  бюджету, коштів державного 

бюджету за наявності відповідних бюджетних призначень, а також інших 

джерел, не заборонених законодавством. Основними завданнями Програми є, 

відновлення (розробка проекту) об'єктів територіальної громади, що 

дозволить поступово наблизити розв’язання гострих соціальних та 

екологічних питань, підвищити рівень життєзабезпечення населення, 

конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість громади. Програму 

розроблено з урахуванням реального стану комунального господарства. 

 

2. Мета Програми 
Програма створена з метою  відновлення об’єкту комунальної 

власності громади Великолучківської сільської ради, а саме:  

               проектно кошторисну документацію на відновлення будинку 

культури у с. Великі Лучки; 

              експертиза проектно-кошторисної документації;  

 

3. Завдання Програми 
Основними завданнями програми є:  

               виготовлення проектно-кошторисної документації на відновлення 

будинку культури у  с.Великі Лучки; 

               виготовлення експертизи проектно-кошторисної документації; 

                 відновлення  об’єктів соціально-культурного призначення, 

реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 

шляхом реконструкції та відновлення  об’єктів для створення належних умов 

праці та виконання інвестиційних проектів. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 



Проект 

               Фінансування цієї Програми буде здійснюватися в межах 

бюджетних призначень бюджету Великолучківської сільської ради на 2021 

рік. Загальний обсяг видатків по Програмі становить 49900,00 грн. 

          Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок надходжень 

бюджету Великолучківської сільської ради може змінюватися відповідно до 

рішень сільської ради про внесення змін до бюджету Великолучківської 

сільської ради. 

5. Контроль за реалізацією Програми 
          Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює  заступник 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійна 

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

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

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Десята сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.08.2021  с.Великі Лучки   № 
 

 

Про Програму розвитку відділу Центру надання адміністративних послуг 

Великолучківської  сільської  ради  на 2021 рік 

 

             З метою забезпечення розвитку місцевого самоврядування, якісного 

надання адміністративних послуг та розширення їх переліку, забезпечення 

виконання Закону України «Про адміністративні послуги», керуючись 

статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Великолучківська сільська рада   вирішила: 

 

                 1.Затвердити Програму розвитку відділу Центру надання 

адміністративних послуг Великолучківської  сільської  ради  на 2021 рік 

(додається).  

 

                 2.Фінансування  заходів  Програми  здійснювати  у межах  

видатків, 

передбачених бюджетом Великолучківської  сільської ради на 2021 рік  та 

інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

 

                 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова       В.Коштура 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення десятої  сесії восьмого 

скликання Великолучківської 

сільської ради 

03.08.2021   №   

 

ПРОГРАМА 

розвитку Центру надання адміністративних послуг Великолучківської  

сільської  ради  на 2021 рік 

 

Децентралізація адміністративних послуг на сьогодні є пріоритетним 

напрямком реформування системи надання адміністративних послуг як на 

державному, так і на місцевому рівнях. В першу чергу суб’єкту звернення 

надається можливість отримувати послуги органів влади через центри 

надання адміністративних послуг та за місцем їх проживання. 

Саме з цією метою діє Центр надання адміністративних послуг – 

(ЦНАП) та його віддалені робочі місця адміністраторів в населених пунктах 

громади, що забезпечує комплексне їх надання. Механізм роботи такого 

центру полягає у тому, що прийшовши в один офіс без кабінетів людина 

вирішує все за один візит. Особливо актуальним такий підхід стає при 

народженні дитини, коли батькам необхідно здійснити цілий комплекс дій, в 

тому числі зареєструвати місце проживання дитини, при потребі отримати 

статус багатодітної сім’ї та інші. 

Отже, у ЦНАП можна одразу замовити широкий пакет різних послуг 

не звертаючись у інші інстанції, що суттєво економить часові та грошові 

витрати мешканців громади. 

Державна політика у сфері надання адміністративних послуг в 

останній період зазнала активного розвитку, було здійснено ряд важливих 

кроків у напрямку вдосконалення роботи ЦНАП. У рамках реформи 

розпорядженням Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» від 16 травня 2014 р року № 523-р (зі змінами), з 

2017 року суттєво розширено перелік послуг, які можуть надаватись через 

ЦНАП, зокрема, додано послуги з питань державної реєстрації актів 

цивільного стану, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, видачі 

(обміну) посвідчення водія, соціальних послуг тощо, а також із 2020 року 

введено послугу «єМалятко», що об’єднує в собі 9 різних послуг. 

Крім цього, важливим кроком у напрямі розвитку електронних послуг 

стало ухвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні, 

яка визначила основні етапи формування ефективної системи надання 

адміністративних послуг в електронній формі та передбачає їх доступність з 

одного місця – Єдиного державного порталу адміністративних послуг. 

Подальший розвиток Єдиного державного порталу адміністративних 

послуг та розширення обсягу адміністративних послуг, які надаватимуться 

через портал в електронному вигляді за принципом «єдиного вікна», 



Проект 

потребуватиме інтеграції до порталу інформаційних систем органів 

місцевого самоврядування згідно з єдиними вимогами щодо взаємодії цих 

систем із порталом; уніфікації вимог до запровадження електронних 

адміністративних послуг та інтерфейсів їх надання; визначення та 

закріплення на законодавчому рівні механізму електронної ідентифікації 

громадян для отримання електронних адміністративних послуг, включаючи 

застосування альтернативних електронному цифровому підпису способів 

електронної ідентифікації. 

Враховуючи вищезазначене, виникає потреба ЦНАП надалі розвивати 

власну ресурсну базу та технології, спрямовані на підвищення якості послуг, 

орієнтуючись передусім на інтереси і потреби їх споживачів. 

 2.Цілі та пріоритети Програми. 

Цілями та пріоритетами Програми розвитку Центру надання 

адміністративних послуг на 2021 рік є: 

1. Розбудова та підтримка ЦНАП та його віддалених робочих місць 

адміністраторів. 

2. Розширення інформаційно-технологічних сервісів в роботі 

ЦНАП. 

3. Забезпечення комп’ютерною та іншою оргтехнікою, 

відповідними інформаційними системами та програмами. 

4. Розширення доступу до Єдиних та Державних реєстрів. 

5. Навчальна та інформаційна підтримка у сфері надання 

адміністративних послуг. Популяризація діяльності ЦНАП. 

3.Основні завдання Програми. 

Основними завданнями на 2021 рік є: 

           розширення переліку адміністративних послуг; 

розширення інформаційно-технологічних сервісів в роботі ЦНАП; 

облаштування приміщень ЦНАП та ВРМ; 

навчальна та інформаційна підтримка у сфері надання 

адміністративних послуг. Популяризація ЦНАП. 

забезпечення належних матеріально-технічних умов у ЦНАП для 

якісного надання адміністративних послуг; 

придбання необхідного обладнання та систем програмного 

забезпечення; 

Реалізація цих ключових завдань дозволить досягти головної мети 

Програми, а саме: створити комфортне для громадян і суб’єктів 

господарювання середовище надання адміністративних послуг, мінімізувати 

корупційні ризики та підвищити результативність та ефективність 

функціонування виконавчих органів міської ради.   

 4.Очікувані кінцеві результати реалізації Програми. 

Основними результатами реалізації Програми стануть: 

           ідентифікація ЦНАП серед громадськості як «центру послуг»; 

           забезпечення актуального стану переліку адміністративних послуг, що 

надаються через ЦНАП; 

           мінімізація кількості візитів до ЦНАП; 
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           створення віддалених робочих місць адміністраторів в населених 

пунктах громади; 

           забезпечення якості та найкоротших термінів прийому громадян; 

           застосування європейської практики організації робочих процесів у 

ЦНАП; 

             впровадження ефективних сучасних способів комунікації міської 

влади з населенням щодо питань надання адміністративних послуг; 

            стале функціонування місцевої інформаційної системи зі значною 

кількістю сучасних затребуваних електронних сервісів у сфері надання 

адміністративних послуг; 

            підвищення кваліфікаційного рівня співробітників ЦНАП, їх 

функціональної мобільності з метою взаємозамінності; 

            формування позитивного іміджу ЦНАП Великолучківської сільської 

ради; 

формування високого рівня довіри мешканців до діяльності місцевої 

влади через призму надання адміністративних послуг тощо. 

5.Механізм виконання Програми. 

Координацію діяльності та моніторинг виконання передбачених 

Програмою заходів, залучення до виконання Програми в установленому 

законодавством порядку підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності та відомчого підпорядкування здійснює  відділ Центру 

надання адміністративних послуг Великолучківської сільської ради. 

             Контроль за виконанням заходів Програми здійснює постійна  

постійну комісію  з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Мотильчак М.А.) та керуючий справами виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради Логойда Т.І. 

6.Фінансове забезпечення виконання Програми. 

Фінансування Програми передбачається за рахунок місцевого 

бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством. 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Десята сесія восьмого скликання 

 

 

 

03.08.2021 

 

РІШЕННЯ 

 

с.Великі Лучки  

 

 

 

№ 

 

  07527000000  

(код бюджету) 

  Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 

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

вирішила:  

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

додатком 1 до цього рішення. 

2. Затвердити зміни обсягів фінансування сільського бюджету на 2021 

рік згідно з додатків 2 до цього рішення. 

3.  Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2021 

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

згідно з додатком 3 до цього рішення.  

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

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

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

рішення.  

5. Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на 

реалізацію місцевих/регіональних програм на 2021 рік в сумі 66300,00 грн. 

згідно з додатком 5 до цього рішення 

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

2021році згідно з додатком 6 до цього рішення.  

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

8. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік до 

рішення сесії від 15.06.2021 року №580 Додаток 4. 

9.  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 внесення змін до рішення сесії Великолучківської сільської ради від 

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

Додаток 5 

до рішення сесії 

сільської ради 

від 03 серпня 

2021 року № 

                      Зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних 

програм у 2021 році    

 

07527000000 

        

 

(код 

бюджету) 

        Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

Найменування 

місцевої/регіональної 

програми 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитк

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000     
Сільська рада (головний 

розпорядник коштів) 
    51 500 37 000 14 500 14 500 

0110000     

Сільська рада 

(відповідальний 

виконавець) 

    51 500 37 000 14 500 14 500 

0116030 6030 0620 
Організація благоуствою 

населених пунктів 

капітальний ремонт 

ливневих каналізацій 

Великолучківської 

сільської ради на 

2021рік 

Рішення сесії 

від 

03.08.2021року 

№710 

10 200   10 200 10 200 

0116030 6030 0620 
Організація благоуствою 

населених пунктів 

експертиза 

будівництва 

вуличного 

освітлення с. 

Ракошино 

Рішення сесії 

від 

03.08.2021року 

№ 

4 300 

  4300 4300 



Проект 

0110150 0150 0111 

Організаційне, 

інформаційно - аналітичне 

та матеріально - технічне 

забезпечення діяльності 

сільської ради 

" Про затвердження 

програми розвитку 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

Великолучківської 

сільської ради на 

2021 рік" 

Рішення сесії 

від 

03.08.2021року 

№712 

17 000 

17000     

0117680 7680 0490 

Членські внески до 

асоціацій органів 

місцевого самоврядування 

" Про затвердження 

програми " Членські 

внески  Єврорегіон  

Карпати Україна _ 

Карпатська агенція 

регіонального 

розвитку" на 2021 

рік 

Рішення сесії 

від 

03.08.2021року 

№724 

20 000 

20000     

0600000     

Відділ освіти ,молоді та 

спорту ,культури та 

туризму (головний 

розпорядник коштів) 

    14 800 0 14 800 14 800 

06100000     

Відділ освіти, молоді та 

спорту ,культури та 

туризму (відповідальний 

виконавець) 

    14 800 0 14 800 14 800 

0611021 1021 0921 

Надання загальної освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

Відновлення об'єктів 

закладів 

комунальної 

власності 

Великолучківської 

територіальної 

громади 

Рішення сесії 

від 

03.08.2021року 

№726 

14 800 

  14800 14800 

                    

      УСЬОГО:     66 300 37 000 29 300 29 300 

          

   

секретар      О.Строїн 

     



Проект 

 



Проект 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Десята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.08.2021  с.В.Лучки   № 
 

   

Про внесення змін до рішення третьої сесії восьмого скликання від  

24.12.2020 №68  «Про структуру та штатну чисельність 

апарату  та відділів Великолучківської сільської ради  

та її виконавчих органів» 

 

            Керуючись підпунктом 5 пункту 1 статті 26, статею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.03.2006 року№268  «Про упорядкування та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» із змінами внесеними  постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 травня 2017 р. № 353 та постановою Кабінету Міністрів України від 03 

червня 2020 р. №441 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету 

Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268»), з метою приведення рішення 

третьої сесії восьмого скликання від  24.12.2020 №68 «Про структуру та штатну 

чисельність апарату  та відділів Великолучківської сільської ради  та її 

виконавчих органів» у відповідність до вимог чинного законодавства, сільська 

рада вирішила: 
 1. Вивести із штатного розпису відділу загальної , організаційної роботи,  

кадрового та правового забезпечення Великолучківської сільської ради дві  
штатні одиниці діловода. 

2.  Вивести із штатного розпису  відділу з питань соціального захисту 
населення Великолучківської сільської ради дві штатні одиниці інспектора. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Великолучківської сільської 
ради (Фенчак Т.В.) привести штатний розпис у відповідність до структури. 

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

 
 

Сільський голова                                                 В.Коштура  

 

 

 

 



Проект 

 

Додаток  1 

до рішення третьої сесії  

восьмого скликання від 

24.12.2020 №68  

(у редакції рішення десятої сесії 

восьмого скликання) 

03.08.2021  №      

 

 

СТРУКТУРА 

і штатна чисельність апарату Великолучківської сільської ради  

 та її виконавчих органів 

 

Назва  відділів, управлінь та посад Чисельність 

 Апарат сільської ради та виконавчого комітету 

1. Керівництво сільської ради і виконавчого 

комітету 

7 

1.1 Сільський голова 1 

1.2. 

 

Заступник сільського голови з питань діяльності   

виконавчих органів ради 

1 

1.3 Керуючий справами  1 

1.4 Секретар сільської ради  1 

1.5. Староста 3 

2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності  3 

2.1. Начальник відділу, головний бухгалтер 1 

2.2. Провідний спеціаліст   1 

2.3. Спеціаліст по грантам 1 

3. Відділ загальної , організаційної роботи,  

кадрового та правового забезпечення 

13 

3.1. Начальник відділу 1 

3.2. Головний спеціаліст з юридичних питань  1 

3.3. Головний спеціаліст по веденню кадрової роботи 

та корупції 

1 

3.4. Провідний спеціаліст із інформаційного 

забезпечення 

1 

3.5. Архіваріус 1 

3.6. Діловод   2 

3.7 Прибиральник службового приміщення 2 

3.8. Оператор котельні 4 



Проект 

4. Відділ з питань оборонної, мобілізаційної, 

призовної роботи,  цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними 

органами та надзвичайних ситуацій 

7 

4.1 Начальник відділу 1 

 4.2. Інспектор ВОС 6 

5. Відділ архітектури,  житлово-комунального 

господарства, інвестицій,  соціально-

економічного розвитку,  зовнішніх зв’язків та 

земельних відносин 

4 

5.1. Начальник відділу  1 

5.2. Головний спеціаліст 1 

5.3. Спеціаліст І  категорії землевпорядник 2 

6. Головний спеціаліст по тендерним закупівлям 1 

7. Відділ з питань соціального захисту населення 4 

7.1 Начальник відділу 1 

7.2. Головний спеціаліст 1 

7.3. Інспектори  1 

7.4. Водій 1 

8. Відділ  з питань забезпечення діяльності ЦНАП   

Великолучківської сільської ради 

 

7 

8.1 Начальник відділу з питань забезпечення 

діяльності ЦНАП (з повноваженнями державного 

реєстратора) 

1 

8.2. Державний реєстратор 1 

8.3 Адміністратор 5 

 Всього 46 

 

 

Секретар ради                                                                        О.Строїн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

Додаток  2 

до рішення третьої сесії  

восьмого скликання від 

24.12.2020 №68  

(у редакції рішення десятої  сесії 

восьмого скликання) 

03.08.2021  №       

 

СТРУКТУРА 

і штатна чисельність відділів Великолучківської  сільської ради, які мають 

статус юридичної особи публічного права    

  

Назва  відділів  та посад Чисельність 

1. Фінансовий відділ 4 

1.1. Начальник  відділу 1 

1.2. Головний спеціаліст 1 

1.3 Головний спеціаліст 1 

1.4 Головний спеціаліст 1 

2. Служба у справах дітей  2 

2.1 Начальник служби 1 

2.2 Головний спеціаліст з питань захисту прав дітей 1 

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

3.1 Начальник відділу  1 

3.2 Головний спеціаліст по дошкільній освіті 1 

3.3. Головний спеціаліст по середній освіті  1 

3.4. Головний спеціаліст по культурі, туризму  1 

3.5. Провідний спеціаліст по спорту 1 

3.6. Головний бухгалтер 1 

3.7. Спеціалісти 5 

3.8. Водій  1 

 Всього 18 

 

 

 

Секретар ради                                                                        О.Строїн 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

  

 

 

 

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Десята сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.08.2021 с.Великі Лучки   № 

 

Про затвердження Статуту  Великолучківської мистецької  школи 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області  

 

 

             Керуючись статями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі Законів України «Про освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про культуру» та Положення про мистецьку школу, 

затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 09 серпня 

2018 року № 686, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 

2018 року № 1004/32456,  Великолучківська сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Статут Великолучківської мистецької  школи 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

(додається). 

2. Затвердити передавальний акт комісії з питань реорганізації 

(додається). 

3. Уповноважити голову комісії з питань реорганізації (Зозуля І.І.) на 

вчинення дій, необхідних для реєстрації новоствореної юридичної особу в ЄДР. 

4. Уповноважити начальника відділу освіти, молоді та спорту, 

культури та туризму Великолучківської сільської ради (М.Рубіш)  призначити 

тимчасове керівництво Великолучківської мистецької  школи 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

в період проведення конкурсного відбору на заміщення керівних посад.  

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони 

здоров’я та соціального захисту, охорони материнства, дитинства, опіки та 

національних меншин (Товт М.О.). 

 

 

Сільський голова                                                             В.Коштура 

 



Проект 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення десятої сесії восьмого 

скликання 

Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району 

Закарпатської області 

03.08.2021  №  

 

Сільський  голова  _____В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

 

Великолучківської мистецької школи 

Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району 

Закарпатської області 

(код ЄДРПОУ ____________) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Великі Лучки - 2021 рік.  



Проект 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей статут розроблений на підставі Положення про початкові 

спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, затвердженого наказом 

Міністерства культури і мистецтв України від 09.08.2018 №686, яке 

регламентує діяльність ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ.  

1.2. Повна назва: ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Скорочена назва: ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА МШ 

Юридична адреса: 89625, Закарпатська область, Мукачівський район, с. Великі 

Лучки, вулиця Мукачівська, будинок 96.  

1.3. ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ належить до системи позашкільної освіти сфери 

культури і відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України «Про культуру» є 

позашкільним навчальним закладом освіти сфери культури.  

1.4. ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі Мистецька школа) заснована на 

комунальній формі власності і відповідно до пункту 2 статті 18 Закону України 

«Про освіту» має статус державного закладу освіти.  

1.5. Засновником школи є ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Мистецька школа 

безпосередньо підпорядкована відділу освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради. Власником майна мистецької школи 

є ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ.  

1.6. Мистецька школа у своїй діяльності керується:  

- Конституцією України;  

- Законами України: «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VIII; «Про 

позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841-111 (зі змінами); «Про культуру» 

від 14.10.2010р. №2778-УІ;  

- Указами Президента України, Кабінету Міністрів України; 

 - Наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури 

України;  

- Рішеннями органів місцевого самоврядування 

- Положенням про спеціалізований заклад мистецької освіти , 

затвердженим наказом Міністерства культури і мистецтв України від 

09.08.2018 року № 686 , і цим Статутом.  

1.7. Мистецька школа надає державні гарантії естетичного виховання 

через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя 

для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів - до 

вибору професії в галузі культури та мистецтва.  

1.8. Мова навчання у мистецькій школі визначається Конституцією 

України і відповідними Законами України.  



Проект 

1.9. Мистецька школа здійснює навчання і виховання громадян у 

позаурочний та поза навчальний час. 

  

II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ 

2.1. Мистецька школа як суб'єкт господарювання діє як неприбутковий 

заклад освіти.  

2.2. Мистецька школа діє як комунальний заклад позашкільної освіти 

сфери культури, здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, 

Законів України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про культуру", 

інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

наказів Міністерства культури України, рішень засновника мистецької школи, у 

тому числі місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 

самоврядування.  

2.3. Мистецька школа є юридичною особою, діє на підставі статуту, 

затвердженого засновником, має круглу печатку, кутовий штамп та інші 

штампи.  

2.4. Основним видом діяльності мистецької школи є освітня і мистецька 

діяльність, яка включає організацію, забезпечення та реалізацію мистецько-

освітнього процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької 

освіти компетентності, передбаченою освітньою програмою. Як заклад освіти 

сфери культури мистецька школа також є середовищем для розвитку творчого 

мистецького потенціалу громадян Великолучківської територіальної громади, 

їх художньо-естетичного розвитку.  

2.5. Основними функціями мистецької школи є:  

- надання початкової мистецької освіти;  

- організація, забезпечення та провадження освітнього процесу для 

набуття здобувачами спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних 

орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, формування у них 

теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) загальних та 

професійних навичок початкового рівня в обраному виді мистецтва;  

- створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації 

особистості здобувача початкової мистецької освіти; 

 - популяризація академічного та народного мистецтва, залучення до 

нього широкого кола громадян незалежно від місця проживання, віку та сфери 

зайнятості;  

- формування потреб громадян у якісному культурному та мистецькому 

продукті, здобутті додаткової компетентності у сфері культури, мистецтва, 

пробудження їх інтересу до творчості, спілкування з мистецтвом, мистецьких 

практик;  

- пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей з раннього віку, 

розвиток їх мистецьких здібностей; 

 - здійснення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 

потребами; створення умов для набуття здобувачами первинних професійних 

навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації 

та/або професійної діяльності;  



Проект 

- виховання громадянина України шляхом вивчення та виховання поваги 

до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, 

етносів України, а також інших націй і народів; 

 - здійснення творчої мистецької, інформаційної, методичної, 

організаційної роботи.  

2.6. В мистецькій школі можуть створюватися структурні підрозділи, у 

тому числі й відокремлені (відділення, відділи, класи, в тому числі інклюзивні), 

які забезпечують надання послуг з початкової мистецької освіти за видами 

мистецтва або різним фахом, та філії. Відокремлені структурні підрозділи 

створюються з метою наближення місць навчання до громадян за місцем 

проживання. Відокремлений структурний підрозділ створюється за рішенням 

керівника мистецької школи, погодженим із засновником. Фінансове, 

матеріально-технічне та кадрове забезпечення діяльності відокремлених 

структурних підрозділів мистецької школи здійснюється засновником в тому 

самому порядку, що й основного закладу.  

2.7. Мистецька школа має право:  

- самостійно розробляти та затверджувати освітні програми для 

забезпечення освітнього процесу;  

- здійснювати освітній процес за наскрізними освітніми програмами; 

 - реалізовувати академічну, кадрову та фінансову автономію в межах 

законодавства;  

- реалізовувати освітні та мистецькі проекти;  

- надавати платні додаткові освітні та інші послуги на договірних засадах;  

- реалізовувати власну мистецьку продукцію, вироблену в майстернях 

мистецької школи;  

- брати участь у грантових програмах та проектах;  

- входити до складу освітніх комплексів та інших об'єднань із закладами 

освіти різних рівнів, освітніх округів за умови збереження статусу юридичної 

особи та своїх функцій, визначених Положенням про мистецьку школу та 

статутом мистецької школи;  

- входити (у тому числі через своїх представників) до асоціацій, інших 

професійних та громадських об'єднань або створювати такі організації; 

- бути базою для реалізації практичної підготовки педагогічних кадрів 

закладами фахової базової та вищої мистецької освіти відповідно до укладених 

договорів, а також бути структурним підрозділом закладу спеціалізованої 

мистецької освіти вищого рівня без статусу юридичної особи;  

- бути базою для проведення заходів з підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників мистецьких шкіл; 

 - організовувати роботу своїх структурних підрозділів у приміщеннях 

інших закладів освіти, підприємств, організацій на підставі укладених 

договорів; здійснювати іншу діяльність, не заборонену законодавством.  

2.8. Мистецька школа зобов'язана:  

- надавати здобувачам якісні мистецько-освітні послуги, забезпечувати 

якість початкової мистецької освіти;  

- виконувати стандарти початкової мистецької освіти, затверджені 

Мінкультури;  



Проект 

- створювати умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій 

здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідної компетентності;  

- створювати і впроваджувати систему внутрішнього забезпечення якості 

освіти;  

- дотримуватися вимог законодавства з питань господарської та 

фінансової діяльності; 

 - забезпечувати реалізацію вимог законодавства з питань оплати праці та 

підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників; здійснювати інші 

обов'язки, передбачені законодавством.  

2.9. Педагогічна рада мистецької школи здійснює планування діяльності 

школи, у тому числі розробляє стратегію (перспективний план) розвитку 

мистецької школи.  

2.10. Мистецька школа здійснює заходи щодо своєї прозорості та 

інформаційної відкритості в межах, передбачених законодавством.  

2.11. Мистецька школа веде службову та навчальну документацію, яка 

регламентує організацію та провадження освітнього процесу. Службова та 

навчальна документація, а також окремі її форми визначаються Мінкультури.  

2.12. Мистецька школа подає статистичну звітність за формами та в 

строки, визначені законодавством. 

 

III. УПРАВЛІННЯ МИСТЕЦЬКОЮ ШКОЛОЮ 
3.1. Управління мистецькою школою в межах повноважень, визначених 

законодавством та статутом, здійснюють:  

- засновник (засновники);  

- керівник (директор);  

- колегіальний орган управління (педагогічна рада); 

 - колегіальний орган громадського самоврядування;  

- піклувальна рада (у разі створення);  

- інші органи, передбачені Законом України "Про позашкільну освіту" 

та/або статутом мистецької школи.  

3.2. Права та обов'язки засновника мистецької школи визначаються 

статтею 25 Закону України "Про освіту", частиною шостою статті 10 Закону 

України "Про позашкільну освіту", цим Положенням та статутом мистецької 

школи.  

Засновник мистецької школи:  

- затверджує статут мистецької школи та зміни до нього, здійснює 

контроль за його дотриманням;  

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником мистецької 

школи, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та 

статутом мистецької школи, та розриває його з підстав та у порядку, що 

визначені законодавством та статутом мистецької школи;  

- затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт мистецької школи у 

випадках та порядку, що визначені законодавством, здійснює контроль за 

фінансово-господарською діяльністю мистецької школи;  

- ініціює проведення аудиту мистецької школи в разі зниження 

мистецькою школою якості освітньої діяльності;  



Проект 

- забезпечує створення в мистецькій школі умов для інклюзивної 

мистецької освіти початкового рівня; 

 - забезпечує доступ громадян до початкової мистецької освіти відповідно 

до їх потреб і запитів шляхом відкриття мистецьких шкіл та їх відокремлених 

структурних підрозділів;  

- забезпечує фінансування діяльності мистецької школи в частині 

забезпечення якісного і сучасного освітнього процесу та послуг з початкової 

мистецької освіти, які надаються мистецькою школою в межах затверджених 

освітніх програм;  

- забезпечує розвиток матеріально-технічної бази мистецької школи;  

- забезпечує фінансування підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників заснованих ним мистецьких шкіл у межах, визначених 

законодавством; 

 - компенсує витрати на навчання пільгових категорій громадян 

відповідно до абзацу третього частини другої статті 26 Закону України "Про 

позашкільну освіту" (для державних та комунальних мистецьких шкіл);  

- забезпечує соціальний захист здобувачів, педагогічних працівників та 

інших працівників мистецької школи; 

 - у разі реорганізації чи ліквідації мистецької школи забезпечує 

здобувачам початкової мистецької освіти можливість продовжити навчання в 

іншій мистецькій школі;  

- приймає рішення щодо створення піклувальної ради мистецької школи 

та сприяє створенню благодійних фондів;  

- реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом мистецької 

школи. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в 

діяльність мистецької школи, що здійснюється нею в межах її автономних прав, 

визначених законами та статутом.  

3.3. Безпосереднє управління Великолучківською мистецькою школою 

здійснює її керівник - директор. Директор забезпечує освітню, фінансово-

господарську та іншу діяльність мистецької школи. Директор представляє 

мистецьку школу у відносинах з державними органами, органами місцевого 

самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без доручень у межах 

повноважень, передбачених законом та статутом мистецької школи. Директор 

призначається засновником мистецької школи відповідно до статті 26 Закону 

України "Про освіту" та статуту з числа претендентів, які вільно володіють 

державною мовою та мають вищу освіту. Додаткові кваліфікаційні вимоги до 

директора та порядок його обрання (призначення) визначаються Законом 

України "Про позашкільну освіту" та статутом мистецької школи.  

Директор в межах наданих йому повноважень: 

 - організовує діяльність мистецької школи;  

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності мистецької школи;  

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітніх програм; - забезпечує функціонування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти;  

- укладає договори про надання освітніх послуг із здобувачами або їх 

законними представниками;  



Проект 

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю мистецької школи;  

- здійснює кадрову політику мистецької школи, призначає на посади та 

звільняє з посад заступників директора, педагогічних та інших працівників 

мистецької школи, визначає їх функціональні обов'язки; - затверджує план 

прийому до мистецької школи на відповідний рік;  

- встановлює розміри плати за навчання в порядку, визначеному 

законодавством; - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і 

контролює їх виконання; 

 - сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування 

мистецької школи;  

- вводить в дію та забезпечує реалізацію рішень педагогічної ради щодо 

встановлення надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги працівникам 

мистецької школи відповідно до законодавства; - сприяє створенню безпечних 

умов навчання та праці учасників освітнього процесу;  

- затверджує стратегію (перспективний план) розвитку мистецької школи 

та освітні програми, розроблені педагогічною радою;  

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та статутом 

мистецької школи.  

3.4. Педагогічна рада Великолучківської мистецької школи:  

- планує роботу мистецької школи;  

- розробляє стратегію (перспективний план) розвитку мистецької школи;  

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) мистецької школи та 

оцінює результативність її (їх) виконання; 

 - розглядає питання формування контингенту мистецької школи та 

схвалює план прийому до мистецької школи на відповідний рік, надає 

відповідні пропозиції директору на затвердження; 

 - формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності;  

- приймає рішення щодо видачі документів про початкову мистецьку 

освіту; 

 - розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку 

освітнього процесу в мистецькій школі, її структурних підрозділах;  

- обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників;  

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів, працівників мистецької школи та інших учасників освітнього 

процесу; 

 - розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників мистецької 

школи та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх 

обов'язків;  

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

та громадської акредитації мистецької школи;  
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- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом мистецької 

школи до її повноважень. Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказами 

директора мистецької школи.  

3.5. Процедура формування піклувальної ради Великолучківської 

мистецької школи, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності 

визначаються законодавством та статутом мистецької школи. Піклувальна рада 

сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку мистецької школи, 

залученню фінансових (у тому числі додаткових) ресурсів для забезпечення її 

діяльності з основних напрямів розвитку, здійсненню контролю за їх 

використанням, ефективній взаємодії з органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, науковою, мистецькою громадськістю, 

громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами. Члени 

піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів 

мистецької школи з правом дорадчого голосу. До складу піклувальної ради 

мистецької школи не можуть входити здобувачі початкової мистецької освіти 

та працівники цієї школи.  

Піклувальна рада має право:  

- брати участь у визначенні стратегії (перспективного плану) розвитку 

мистецької школи та контролювати її (його) виконання;  

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування; 

 - аналізувати та оцінювати діяльність мистецької школи та її директора;  

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету мистецької школи і 

вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для 

розгляду директором мистецької школи; 

- вносити засновнику мистецької школи подання про заохочення або 

розірвання строкового трудового договору (контракту) з директором 

мистецької школи з підстав, визначених законом;  

- здійснювати інші права, визначені законодавством та/або статутом 

мистецької школи.  

3.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

Великолучківської мистецької школи є загальні збори колективу. 

Повноваження, засади формування та діяльності загальних зборів колективу 

визначаються законодавством та статутом мистецької школи. Загальні збори 

колективу мають права (повноваження), визначені Законом України "Про 

позашкільну освіту" та/або статутом мистецької школи, та інші права, не 

заборонені законодавством.  

 

IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

4.1. Учасниками освітнього процесу Великолучківської мистецької школи 

є:  

- здобувачі початкової мистецької освіти - учні;  

- педагогічні працівники;  

- батьки учнів або їх законні представники;  

- інші працівники, залучені до провадження освітнього процесу;  

- інші особи, залучені до освітнього процесу у порядку, визначеному 

статутом мистецької школи відповідно до закону.  
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4.2. Права та обов'язки учнів визначаються статтею 53 Закону України 

"Про освіту", статтею 20 Закону України "Про позашкільну освіту", 

Положенням про мистецьку освіту та статутом мистецької школи.  

Учень має право на:  

- доступ до початкової мистецької освіти відповідно до його запитів, 

здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;  

- індивідуальну освітню траєкторію, яка реалізується, зокрема, через 

вільний вибір мистецької школи та освітніх програм, що нею пропонуються, 

видів, форм і темпу здобуття початкової мистецької освіти, методів і засобів 

навчання;  

- якісні освітні послуги, здобуття початкової мистецької освіти за одним 

або кількома підрівнями та відповідним спрямуванням в межах освітніх 

програм мистецької школи;  

- справедливе та об'єктивне оцінювання його результатів навчання та 

відзначення успіхів у навчанні та мистецькій діяльності;  

- свободу творчості, культурної та мистецької діяльності;  

- безпечні та нешкідливі умови навчання;  

- повагу до людської гідності;  

- користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, 

побутовою, оздоровчою інфраструктурою мистецької школи та послугами її 

структурних підрозділів;  

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються 

в освітньому процесі та науковій діяльності;  

- демонстрування своїх навчальних досягнень на культурно-митецьких 

заходах, зокрема конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, 

виставках, у виставах тощо;  

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні мистецькою школою;  

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств 

населення.  

Учень зобов'язаний:  

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, 

та досягати передбачених нею результатів навчання;  

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;  

- дбайливо та відповідально ставитися до власного здоров'я, здоров'я 

оточення, довкілля, майна мистецької школи;  

- дотримуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку мистецької 

школи, а також умов договору про надання освітніх послуг.  

Учні мають також інші права та обов'язки, передбачені законодавством та 

статутом мистецької школи. Залучення учнів під час освітнього процесу до 

виконання робіт чи до участі у заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої 

програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.  

4.3. Педагогічними працівниками Великолучківської мистецької школи є 

директор, заступники директора, викладачі, концертмейстери, методисти (за 
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наявності), інші педагогічні працівники, на яких поширюються умови оплати 

праці педагогічних працівників.  

Педагогічний працівник Великолучквської мистецької школи має право 

на:  

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів 

навчання, що відповідають освітній програмі;  

- педагогічну ініціативу; 

 - розроблення та впровадження авторських навчальних програм, 

проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

- користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, 

побутовою, оздоровчою інфраструктурою мистецької школи та послугами її 

структурних підрозділів;  

- підвищення кваліфікації, вільний вибір освітніх програм, форм 

навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб'єктів освітньої 

діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників;  

- проходження сертифікації відповідно до законодавства;  

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються 

в освітньому процесі; 

 - відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та 

об'єктивне її оцінювання; 

 - захист професійної честі та гідності;  

- індивідуальну освітню, творчу, мистецьку, наукову та іншу діяльність за 

межами мистецької школи; - безпечні і нешкідливі умови праці;  

- відпустку відповідно до законодавства;  

- участь у громадському самоврядуванні мистецької школи;  

- участь у роботі колегіальних органів управління мистецької школи.  

Педагогічні працівники зобов'язані:  

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність;  

- виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею 

результатів навчання;  

- сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я;  

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання в освітньому процесі та в мистецькій діяльності;  

- проходити атестацію в порядку, визначеному Мінкультури; 

 - дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і 

законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;  

- настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;  

- формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися 

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність 

України;  
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- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища;  

- формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

 - захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров'ю здобувача освіти;  

- додержуватися статуту та правил внутрішнього розпорядку мистецької 

школи, виконувати свої посадові обов'язки; 

 - захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров'ю здобувача освіти; 

 - коли, виконувати свої посадові обов'язки. Педагогічні працівники 

мають також інші права та обов'язки, передбачені законодавством, 

колективним договором, трудовим договором та/або статутом мистецької 

школи. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних 

обов'язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

Загальні вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника 

мистецької школи визначаються статтею 58 Закону України "Про освіту", 

частиною першою статті 21 Закону України "Про позашкільну освіту". 

Специфічні кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників мистецької 

школи встановлюються законодавством, зокрема професійним стандартом (за 

наявності) до відповідних посад педагогічних працівників. Обсяг педагогічного 

навантаження педагогічних працівників мистецької школи встановлюється 

керівником згідно із законодавством. Норма годин на одну тарифну ставку 

викладача та концертмейстера мистецької школи становить 18 навчальних 

годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу 

педагогічного навантаження. Доплати за завідування відділами, відділеннями 

встановлюються в розмірах, визначених статтею 22 Закону України "Про 

позашкільну освіту". Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного 

працівника протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин 

за окремими навчальними програмами, що передбачається річним навчальним 

планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року, а 

також за письмовою заявою педагогічного працівника з додержанням 

законодавства України про працю. Перерозподіл педагогічного навантаження 

педагогічного працівника здійснюється директором. 

4.4. Права та обов'язки інших осіб, які залучаються до освітнього 

процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або 

статутом Великолучківської мистецької школи.  

4.5. Права та обов'язки батьків або інших законних представників учнів 

мистецьких шкіл визначаються статтею 55 Закону України "Про освіту", 

іншими актами законодавства, статутом мистецької школи і договором про 

надання освітніх послуг.  
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V. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В МИСТЕЦЬКІЙ 

ШКОЛІ 

5.1. Організація освітнього процесу в мистецькій школі здійснюється 

відповідно до плану, який розробляється педагогічною радою та 

затверджується директором мистецької школи. План організації освітнього 

процесу визначає, зокрема, структуру навчального року, тривалість 

навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми 

організації освітнього процесу у межах часу, передбаченого освітньою 

програмою, з дотриманням вимог частини першої статті 17 Закону України 

"Про позашкільну освіту". Формування контингенту учнів, комплектування 

навчальних груп та інших творчих об'єднань у мистецькій школі здійснюється у 

період з 01 до 15 вересня, що є робочим часом викладача. У канікулярні, 

вихідні, святкові та неробочі дні мистецька школа може працювати за окремим 

планом, затвердженим її директором. У зонах екологічного лиха місцевими 

органами влади або органами місцевого самоврядування може встановлюватися 

особливий режим роботи мистецької школи відповідно до законодавства.  

5.2. Освітній процес в мистецькій школі здійснюється за освітніми 

програмами. Освітня програма є єдиним комплексом освітніх компонентів, 

спланованих й організованих мистецькою школою з метою досягнення учнями 

результатів навчання (набуття компетентностей). Освітня програма містить 

вимоги до учнів, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

освітніх компонентів та їх логічну послідовність, загальний обсяг навчального 

навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти. Освітня 

програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного 

розвитку регіону, інтересів учнів, потреб сім'ї, запитів інших закладів освіти, 

молодіжних і дитячих громадських організацій та має передбачати освітні 

компоненти для вільного вибору здобувачів. Мистецька школа може 

здійснювати освітній процес за власними, в тому числі наскрізними освітніми 

програмами, або типовими освітніми програмами, що затверджуються 

Мінкультури. Для осіб з особливими освітніми потребами мистецькою школою 

можуть розроблятися окремі освітні програми за підрівнями початкової 

мистецької освіти або до освітніх програм, за якими працює мистецька школа, 

може включатися корекційно-розвитковий складник. На підставі освітньої 

програми мистецька школа складає та затверджує річний план роботи, 

навчальний план та розклад занять, що конкретизують організацію освітнього 

процесу. У річному плані роботи визначаються дати початку та завершення 

навчального року, канікулярні періоди, кількість навчальних тижнів, система 

організації освітнього процесу (за чвертями, семестрами, півріччями), форми 

роботи, інші особливості організації навчання в мистецькій школі. Перерви між 

навчальними заняттями є робочим часом педагогічного працівника. Розрахунок 

навчальних годин на кожного учня та загальної кількості годин, які 

фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету, здійснюється в межах 

загального обсягу годин інваріантного та варіативного складників освітньої 

програми, конкретизованого в навчальному плані.  

5.3. Освітній процес у мистецькій школі здійснюється диференційовано 

відповідно до індивідуальних можливостей, запитів, інтересів, нахилів, 
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здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану 

здоров'я.  

5.4. Форми роботи, види, форми та перелік навчальних занять й освітньої 

діяльності, спрямованої на результати навчання здобувачів, види проведення 

контрольних заходів визначаються змістом початкової мистецької освіти, що 

розкривається в освітніх програмах мистецької школи та навчальних програмах 

навчальних дисциплін (предметів). Наповнюваність груп для опанування 

здобувачами окремих освітніх компонентів визначається освітніми програмами 

з дотриманням вимог до забезпечення якості початкової мистецької освіти.  

5.5. Процедура приймання учнів на навчання до мистецької школи, а 

також їх переведення з інших мистецьких шкіл, відрахування та поновлення на 

навчання визначається законодавством, статутом мистецької школи та планом 

організації освітнього процесу з урахуванням освітніх програм.  

5.6. Зарахування учнів на навчання за освітньою програмою здійснюється 

наказом директора на підставі укладеного договору про надання освітніх 

послуг. У договорі обов'язково зазначаються права й обов'язки сторін, 

відповідальність сторін за невиконання обов'язків, передбачених договором, а 

також розмір та порядок внесення плати за навчання.  

5.7. Питання внутрішнього переведення учнів у мистецькій школі, 

зарахування на освітні програми наступного підрівня початкової мистецької 

освіти та інші питання, пов'язані із здобуттям початкової мистецької освіти, 

вирішуються мистецькою школою в порядку, визначеному її статутом та 

планом організації освітнього процесу.  

5.8. Оцінювання досягнутих учнями результатів навчання здійснюється в 

порядку і за критеріями, визначеними освітньою програмою. Основною 

формою оцінювання учня є характеристика результатів його навчання та 

порівняння їх з тими, що містяться у вимогах навчальних програм дисциплін 

(предметів) на відповідних етапах навчання. Підсумкове оцінювання 

результатів навчання учнів здійснюється після завершення опанування 

освітньої програми шляхом виставлення оцінок в балах. Освітньою програмою 

може бути встановлена інша система оцінювання результатів навчання учнів.  

5.9. Учні, які у повному обсязі виконали освітню програму та 

продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, 

отримують свідоцтво про початкову мистецьку освіту за формою, наведеною у 

додатку до цього Положення. Свідоцтво має містити повне найменування 

мистецької школи відповідно до її статуту, назву освітньої програми, підрівня 

та спрямування початкової мистецької освіти, загальний обсяг навчальних 

годин та перелік й обсяг навчальних дисциплін (предметів), отриманих 

здобувачем під час опанування освітньої програми, та підсумкові оцінки. 

Свідоцтво підписує директор мистецької школи або особа, яка виконує його 

обов'язки на дату видачі документа. Учням, які не завершили навчання за 

освітньою програмою або не продемонстрували досягнення передбачених нею 

навчальних результатів, за запитом учня або його законного представника 

директор відповідної мистецької школи може видати довідку про фактичний 

рівень та обсяг опанування освітньої програми.  

5.10. Мистецька школа проводить методичну та організаційну роботу, 

спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. Для 
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цього у мистецькій школі створюються методичні об'єднання, інші фахові 

формування, зокрема школа педагогічного наставництва. Методична робота 

щороку планується мистецькою школою і включає заходи з обміну 

педагогічним досвідом, вирішення педагогічних проблем, що спрямовані на 

підвищення якості початкової мистецької освіти в мистецькій школі. У разі 

організації та проведення на базі мистецької школи заходів з підвищення 

кваліфікації директор має право видавати педагогічним працівникам, які взяли 

в них участь, відповідні довідки (сертифікати). 

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно 

до законодавства та статуту.  

6.2. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів відповідних 

бюджетів та плати за навчання учнів. Основним джерелом фінансування 

закладу є кошти місцевого бюджету. Бюджетні кошти спрямовуються на 

виконання обраних закладом навчальних планів у повному обсязі, матеріальні 

витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, 

оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний 

захист та матеріальне стимулювання трудового колективу. Фінансування 

закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. Бюджетне фінансування 

закладу не може зменшуватись, припинятися у разі наявності у зазначених 

закладах додаткових джерел фінансування. Бюджетні асигнування на 

здійснення діяльності закладу та позабюджетні кошти не підлягають 

вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством країни, і 

використовуються виключно за призначенням.  

6.3. Розрахунок годин по закладу складається на плановий контингент 

учнів, установлений органом виконавчої влади, у відповідності до навчальних 

планів, за якими працює заклад.  

Основою розрахунку фонду заробітної плати є:  

- штатний розпис; - середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та 

підвищень за тарифікацією;  

- кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин.  

6.4. Розмір плати за навчання учнів погоджується відповідно до 

Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у 

Великолучківській мистецькій школі затвердженого рішенням Виконавчого 

комітету  сільською радою.  

6.5. Додатковими джерелами формування коштів закладу є:  

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку 

платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, 

затвердженого постановою КМУ від 20.01.97 №38(із змінами та 

доповненнями), та Порядку надання платних послуг державними навчальними 

закладами (далі –Порядок), затвердженого спільним наказом Міністерства 

освіти України, Міністерства фінансів України ти Міністерства економіки 

України від 27.10.97 №383-239-131 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 12.12.97 за №596/2400;  
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- кошти гуманітарної допомоги;  

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності установ, організацій та 

окремих громадян;  

- кредити банків;  

- інші надходження.  

Кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування, 

використовуються для впровадження діяльності, передбаченої її статутом.     

 6.6. Розмір оплати за надання платних послуг погоджується Виконавчим 

комітетом Великолучківської сільської ради, згідно вимог чинного 

законодавства та відповідно до Положення про порядок оплати  та надання 

пільг по оплаті за навчання у Великолучківській митецькій школі та Положення 

про порядок  зарахування дітей до Великолучківської мистецької школи 

Великолучківської сільської ради.  

6.7. Заклад є бюджетною установою, неприбутковою організацією. 

Доходи закладу у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних 

активів, одержаних закладом від здійснення або на здійснення діяльності, 

передбаченої статутом, звільняються від оподаткування.  

6.8. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності 

має право:  

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та 

іншої діяльності відповідно до його статуту;  

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він 

розташований;  

- розвивати власну матеріальну базу; 

 - списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку 

необоротні активи, які стали непридатними;  

- користуватися майном відповідно до законодавства та статуту;  

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту закладу.  

Матеріально-технічна база закладу включає приміщення, споруди, 

обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і 

нерухоме майно, що перебуває у його користуванні. Для проведення навчально-

виховної роботи закладам надаються в користування культурні та інші заклади 

безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у 

користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування відповідно до законодавства.  

6.9. Майно закладу може вилучатися засновником лише за умови 

подальшого використання цього майна та кошів, отриманих від його реалізації, 

на розвиток позашкільної мистецької освіти в порядку, встановленої КМУ.  

6.10. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення майнових прав 

юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного 

законодавства України.  

6.11.  Ведення діловодства та звітності у закладі здійснюється у порядку, 

визначеному нормативно-правовими актами.  

6.12. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу 

серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати 

їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 

управління та інших пов’язаних з ними осіб.  
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6.13. Доходи (прибутки) організації або їх частини використовуються 

виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети 

(цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими 

документами.  

6.14. Заклад не є самостійним платником податків та інших обов’язкових 

платежів. Ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності закладу 

здійснюється бухгалтерією відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради.  

 

 

VII. ДІЯЛЬНІСТЬ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ В РАМКАХ 

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
7.1. Мистецька школа має право укладати договори про співробітництво, 

встановлювати прямі зв'язки із закладами мистецької освіти, іншими закладами, 

підприємствами, установами, організаціями іноземних країн, міжнародними 

підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.  

7.2. Мистецька школа, педагогічні працівники та учні можуть брати 

участь у реалізації міжнародних, зокрема мистецьких та мистецько-освітніх, 

проектів і програм. Мистецька школа може залучати гранти міжнародних 

організацій та фондів відповідно до законодавства.  

7.3. Мистецька школа може залучати іноземних фахівців до проведення 

майстер-класів та інших форм освітньої і мистецької діяльності.  

7.4. Учні та педагогічні працівники мистецької школи мають право на 

академічну мобільність, участь у спільних освітніх, мистецько-освітніх та 

мистецьких програмах з вітчизняними та/або іноземними закладами освіти в 

Україні та за кордоном.  

 

VIII. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ЗАКЛАДУ 
8.1. Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється в 

порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом викладення 

його в новій редакції 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Десята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.08.2021  с.Великі Лучки   № 

 

 

 

Про затвердження  структури та штатної чисельності 

Комунального закладу Великолучківської мистецької школи 

Великолучківської сільської ради 
 

 

               Керуючись   статтями 26, 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  відповідно до  наказу Міністерства культури 

України  від 13.03.2019  № 192  «Про затвердження Примірних штатних 

нормативів мистецьких шкіл»,  Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про культуру», сільська рада вирішила: 
                 

1. Затвердити  структуру та штатну чисельність Комунального закладу 

Великолучківської мистецької школи Великолучківської сільської ради  у 

кількості 48  штатних одиниць: 

1.1. Директор - 1 шт.од.  

1.2. Заступник директора - 1 шт.од. 

1.3. Викладач – 42 шт.од.: 

- викладач фортепіано – 11 шт.од.; 

- викладач музичної літератури, теорії – 5 шт.од.; 

- викладач духових інструментів – 2 шт.од.; 

- викладач образотворчого мистецтва – 5 шт.од.; 

- викладач скрипки, віолончелі – 3 шт.од.; 

- викладач баяну, акордеону – 5 шт. од.; 

- викладач-концертмейстер – 2 шт.од.; 

- викладач хорового класу – 1 шт.од.; 

- викладач хореографії – 2 шт.од.; 

- викладач гітари – 3 шт.од.; 

- викладач вокалу – 2 шт.од.; 

- викладач театрального мистецтва – 1 шт.од. 

1.4. Прибиральниця – 2 шт.од. 

1.5. Опалювач – 2 шт.од. 

 

      2.  Пункт 2 Рішення п’ятої позачергової сесії восьмого скликання №146 

«Про затвердження мережі закладів освіти та дитячих шкіл мистецтв  



Проект 

Великолучківської сільської ради» від 09.02.2021 року визнати таким, що 

втратило чинність. 

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

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

інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.),  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.) та начальника відділу освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (Рубіш М.А.). 

 

 

 

Сільський голова                                                             В.Коштура 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Десята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.08.2021 с.Великі Лучки   № 

 

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на 

заміщення вакантної посади керівника  Великолучківської  мистецької  

школи Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області 

 

З метою якісного відбору кандидатів на посаду директора мистецької 

школи, що створена на території  Великолучківської сільської ради, відповідно 

до Законів України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про культуру”, 

враховуючи наказ Міністерства культури України від 09.08.2018 року №686 

“Про затвердження Положення про мистецьку школу”, керуючись п. п. 1 п. “а” 

ст. 26, ч.1 ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”,   сільська рада вирішила:  

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на посаду 

керівника Великолучківської  мистецької школи Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області (додається). 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  начальника 

відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської 

сільської ради (Рубіш М.А.) 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 
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                                                                                 Затверджено 

                                                                                       рішення  десятої сесії 

восьмого      скликання 

Великолучківської сільської 

ради 

                                                        03.08.2021  № 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

керівника Великолучківської мистецької  школи Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

 

 

 1. Загальні положення 
1.1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на 

посаду керівника Великолучківської мистецької школи (далі - Школа) 

Великолучківської сільської ради. 

1.2 Керівником Школи може бути особа, яка має фахову вищу освіту, 

стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною 

мовою, відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам та здатна за 

своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем 

виконувати відповідні посадові обов'язки. 

1.3. Призначення керівника Школи здійснює відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради за результатами 

конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом 

укладення контракту. 

1.4. Для проведення відбору претендентів на посаду керівника Школи  

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

Великолучківської сільської ради утворюється конкурсна  комісія  у складі 

голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. 

1.5. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської 

сільської ради забезпечує он-лайн трансляцію або відеофіксацію конкурсного 

відбору з наступним оприлюдненням відеозапису на  офіційному веб-сайті 

Великолучківської сільської ради впродовж одного робочого дня з дня його 

проведення. 

1.6. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з 

дня його оголошення. 

 

2. Порядок проведення конкурсу 
2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається відділом освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради: 

2.1.1. одночасно з прийняттям Великолучківською сільською радою 

рішення про утворення нової Школи; 

2.1.2. наявності вакантної посади керівника Школи; 

2.1.3. не пізніше ніж за два місяці до завершення строкового трудового 

договору (контракту), укладеного з керівником Школи, або упродовж десяти 
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робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про 

дострокове припинення) договору, укладеного з керівником Школи; 

2.1.4. визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся. 

2.2. Підставою для проведення конкурсного відбору є наказ відділу 

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

2.3. Кандидата на посаду керівника Школи визначає конкурсна комісія за 

результатами конкурсного відбору. 

2.4. Конкурсний відбір складається з етапів: 

2.4.1. оголошення про проведення конкурсу на посаду керівника Школи; 

2.4.2. формування складу конкурсної комісії; 

2.4.3. подання документів претендентами на посаду керівника Школи; 

2.4.4. розгляд конкурсною комісією пакетів документів, поданих  

претендентами на посаду керівника Школи на відповідність вимогам конкурсу; 

2.4.5. заслуховування конкурсною комісією публічних презентацій  

претендентів на посаду керівника Школи; 

2.4.6. надання конкурсною комісією висновку про результати 

конкурсного відбору. 

2.5. Конкурсний відбір проводиться в режимі он-лайн трансляції або з  

відеофіксацією конкурсного відбору на засадах відкритості, законності, 

рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень, 

незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, 

неупередженого ставлення до кандидатів на посаду директора Школи. 

2.6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті Великолучківської сільської ради наступного робочого 

дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу. 

2.7. В оголошенні зазначаються: 

2.7.1. найменування і місцезнаходження Школи; 

2.7.2. найменування посади та умови оплати праці; 

2.7.3. кваліфікаційні вимоги до керівника Школи відповідно до Законів 

України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, абзацу 2 пункту 3 Положення 

про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України 

від 09 серпня 2018 року № 686; 

2.7.4. перелік документів, які подають на конкурс, та кінцевий строк їх 

подання; 

2.7.5. прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти 

особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати 

документи для участі у конкурсі; 

2.7.6. дата та місце початку конкурсного відбору. 

2.8. В оголошенні може міститись додаткова інформація, що не 

суперечить законодавству. 

2.9. Конкурсний відбір проводиться за наявності не менше як двох 

претендентів на посаду директора Школи. 

2.10. За наявності лише одного претендента на посаду директора Школи 

конкурс не проводиться. Конкурсна комісія може рекомендувати такого 

претендента на посаду керівника Школи в разі подання ним повного пакета 

документів, що відповідають умовам конкурсу або прийняти  рішення  про 

проведення повторної конкурсної процедури за умовами цього Положення. 
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3. Умови участі у конкурсі та перелік документів, що надаються 

претендентами на посаду директора Школи 
3.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто або поштовим 

відправленням з описом вкладення подають до відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради для Комісії такі 

документи: 

3.1.1. заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку 

персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних 

даних”; 

3.1.2. автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

3.1.3. копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України, документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста), трудової книжки чи інших документів, що 

підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент 

подання документів; 

3.1.4. довідку про відсутність судимості; 

3.1.5. мотиваційний лист, складений у довільній формі; 

3.1.6. стратегію (перспективний план) розвитку Школи — 

короткострокову на 1 (один) рік та довгострокову на 5 (п'ять) років, складену у 

довільній формі. 

3.1.7. Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її 

професійні та/або моральні якості. 

3.2.  Претендент на посаду директора Школи особисто відповідає за 

достовірність поданої ним інформації. 

3.3. Документи подаються у визначений в оголошенні строк, що не може 

перевищувати 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсу. 

3.4. Не розглядаються документи: 

3.4.1. подані з порушенням вимог пункту 3.1. цього Положення; 

3.4.2. подані після завершення строку їх подання. 

3.5. Документи, подані кандидатами для участі у конкурсі, їм не 

повертаються, а зберігаються разом з матеріалами проведення конкурсу у 

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

ради. 

3.6. Кандидат має право відкликати свою заяву та зняти з розгляду 

конкурсної комісії свою кандидатуру до закінчення конкурсу та оголошення 

результатів, повідомивши про це конкурсну комісію письмово. 

3.7. Усі кандидати мають рівні права. 

 

4. Порядок створення та робота конкурсної комісії 
4.1. Проведення конкурсного відбору на посаду керівника Школи 

здійснюється конкурсною комісією (далі - Комісія), персональний склад якої 

затверджується наказом відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради. 
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4.2. Комісія складається у кількості не менше семи осіб. Комісія та її 

члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, 

недискримінації, відкритості, прозорості. 

4.3. До складу Комісії включаються представники відділу освіти, молоді 

та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради, а також органів 

виконавчої влади Великолучківської сільської ради, трудового колективу 

Школи, в тому числі первинної профспілкової організації (не більше 2 осіб) (за 

згодою), представники громадського об’єднання батьків учнів Школи (не 

більше 2 осіб) (за згодою). 

4.4. До участі у роботі Комісії на етапі публічної та відкритої презентації 

можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері 

мистецької освіти (за заявним принципом з правом дорадчого голосу). 

4.5. Повідомлення про делегування представників з числа трудового 

колективу та громадського об’єднання батьків учнів Школи для їх включення 

до складу Комісії направляється відділом освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради одночасно з оголошенням про 

проведення конкурсу. 

4.6. Представники з числа трудового колективу, громадського об’єднання 

батьків учнів Школи для включення до складу Комісії обираються на 

відповідних зборах. Рішення про делегування представника оформлюється 

протоколом зборів та направляється до відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради протягом 7 робочих днів з 

дня оголошення конкурсу. 

4.7. Комісія складається з голови, який за посадою є начальником відділу 

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

відповідно до визначених обов’язків, секретаря, який за посадою є працівником 

відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської 

сільської ради та членів Комісії. 

4.8. Голова Комісії: 

4.8.1. здійснює керівництво діяльністю Комісії; 

4.8.2. визначає порядок роботи; 

4.8.3. головує на засіданнях; 

4.8.4. забезпечує виконання покладених на Комісію завдань. 

4.9. Секретар Комісії: 

4.9.1. організовує підготовку та публікацію оголошень про проведення 

конкурсу, збір документів від кандидатів; 

4.9.2. веде та оформлює протоколи засідань Комісії; 

4.9.3. забезпечує оперативне інформування членів Комісії та кандидатів 

на посаду стосовно організаційних питань; 

4.9.4. за дорученням голови Комісії виконує іншу організаційну роботу; 

4.9.5. бере участь у засіданнях без права голосу. 

4.9.6. У разі відсутності секретаря його обов’язки виконує особа, 

уповноважена відділом освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради. 

4.10. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні 

не менше 2/3 від затвердженого складу Комісії. 
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4.11. У разі якщо засідання Комісії не відбулося через відсутність 

кворуму, воно переноситься на інший день. Конкурсні пропозиції учасниками 

конкурсу повторно не подаються. 

4.12. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю 

голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос голови Комісії. 

4.13. Комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного 

відбору: 

4.13.1. визначає переможця конкурсу; 

4.13.2. визнає конкурс таким, що не відбувся. 

4.14. Комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо: 

4.14.1. відсутні заяви про участь у конкурсі; 

4.14.2. до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата; 

4.14.3. жодного з кандидатів не визнано переможцем конкурсу. 

5.15. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться 

повторний конкурс. 

4.16. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма 

присутніми членами Комісії та оприлюднюється на офційному веб-сайті 

Великолучківської сільської ради впродовж одного робочого дня з дня 

проведення засідання Комісії. Кожен член Комісії може додати до протоколу 

свою окрему думку. 

4.17. Кожен претендент на посаду директора Школи може надати 

обґрунтовані заперечення щодо висновку Комісії до відділу освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради, не пізніше  ніж 

через п’ять робочих днів з дати його отримання. 

4.18. За результатами проведення конкурсу, на підставі протоколу Комісії 

та за розглядом заперечень претендентів на посаду директора школи (за 

наявності) відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради призначає переможця конкурсу на посаду та 

укладає з ним строковий трудовий договір (контракт) строком на 2 (два) роки. 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Десята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.08.2021       с.Великі Лучки   № 

 

Про затвердження  Положення про конкурс на посаду керівника 

загальноосвітнього закладу Великолучківської сільської ради 
 

З метою визначення механізму проведення конкурсу та призначення на 

посаду керівників загальноосвітніх закладів комунальної власності 

Великолучківської сільської ради; відповідно до п. 4 ст. 25, п. 2 ст. 26  Закону 

України «Про освіту», ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 № 291 «Про 

затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника 

державного, комунального закладу загальної середньої освіти»; керуючись 

ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за 

рекомендацією постійної комісії  ради з питань  освіти, культури, молоді, 

фізичної культури і спорту, охорони здоров’я, та соціального захисту, охорони 

материнства, дитинства та опіки Великолучківська сільська рада вирішила : 

1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника 

загальноосвітнього закладу комунальної власності Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області (додається). 

2. Уповноважити начальника відділу освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради від імені  Великолучківської 

сільської  ради  (засновника)  укладати строковий трудовий договір (контракт) 

у письмовій формі на підставі рішення конкурсної комісії з переможцем 

конкурсу. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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.)  та начальника відділу освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради Рубіш 

М.А. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                      В.Коштура 

  

                                                                               



Проект 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                               рішення десятої сесії  

восьмого  скликання  

Великолучківської сільської   

ради  

03.08.2021 № 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про конкурс на посаду керівника загаальноосвітнього  закладу 

комунальної власності  Великолучківської сільської ради  

Мукачівського району Закарпатської області 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про конкурс на посаду керівника загальноосвітнього 

закладу комунальної власності Великолучківської сільської ради (далі – 

Положення) розроблене на виконання Законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту» з урахуванням наказу Міністерства освіти і 

науки України від 28.03.2018 №291 «Про затвердження Типового положення 

про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної 

середньої освіти». 

1.2. Положення визначає механізм проведення конкурсу та призначення 

на посаду керівників загальноосвітніх закладів комунальної власності 

Великолучківської сільської ради за результатами проведення конкурсного 

відбору. 

1.3. Посаду керівника загальноосвітнього закладу комунальної власності 

Великолучківської сільської ради, згідно Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу 

педагогічну освіту ступеня, не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної 

роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і 

психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 

1.4. Призначення керівників загальноосвітніх закладів комунальної 

власності Великолучківської сльської ради здійснює Відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради Мукачівського 

райоу, Закаратської області (далі – Відділ освіти) за результатами конкурсного 

відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладення 

строкового трудового договору строком на шість років (строком на два роки – 

для особи, яка призначається на посаду керівника загальноосвітнього закладу 

вперше). Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного 

загальноосвітнього закладу комунальної власності Великолучківської сільської 

ради ради більше ніж два строки підряд (до першого строку включається 

дворічний строк перебування на посаді керівника загальноосвітнього закладу 

комунальної власності Великолучківської сільської ради, призначеного 

вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має 

право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому 
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загальноосвітньому закладі комунальної власності Великолучківської сільської 

ради або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді. 

 

2. Умови та етапи проведення конкурсу 

 

2.1 Конкурс складається з таких етапів: 

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу 

конкурсної комісії; 

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; 

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у 

конкурсі; 

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим 

законодавством вимогам; 

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі; 

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом 

та представниками батьківського самоврядування закладу; 

7) проведення конкурсного відбору; 

8) визначення переможця конкурсу; 

9) оприлюднення результатів конкурсу. 

2.2. Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснює Відділ 

освіти. 

2.3. Рішення про проведення конкурсу приймає сільський голова 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

або Вдділ освіти у наступних випадках: 

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу освіти 

комунальної власності Великолучківстької сільської ради; 

- у разі наявності вакантної посади керівника загальноосвітнього закладу. 

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору 

або контракту укладеного з керівником загальноосвітнього закладу 

комунальної власності Великолучківської сільської ради; 

-  упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття 

рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником 

відповідного загальноосвітнього закладу, чи визнання попереднього конкурсу 

таким, що не відбувся. 

2.4. У випадку  наявності  вакансії керівника відповідного 

загальноосвітнього закладу, сільський голова Великолучківської сільської ради 

або Відділ освіти покладає виконання обов’язків керівника (директора 

загальноосвітнього закладу або призначає виконуючого обов’язки керівника 

(директора) загальноосвітнього закладу на працівника загальноосвітнього 

закладу, посадовою інструкцією, якого передбачено виконання таких обов’язків 

керівника (директора) загальноосвітнього закладу на період відсутності 

останнього. 

 

3. Оголошення про проведення конкурсу 

 

3.1 Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється в місцевих 

засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті  Великолучківської 
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сільської ради та/або Відділу освіти наступного робочого дня з дня прийняття 

рішення про проведення конкурсу та має містити: 

- найменування і місцезнаходження закладу; 

- найменування посади та умови оплати праці; 

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» та статуту відпвідного закладу 

освіти; 

- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі 

у конкурсі; 

- дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість; 

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка 

уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для 

участі у конкурсі. 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить 

законодавству. 

 

4. Порядок формування конкурсної комісії 

 

4.1. Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує конкурсну 

комісію чисельністю від 6 до 15 осіб. 

4.2. До складу конкурсної комісії на паритетних засадах входять 

представники:  

- засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати 

відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше 

однієї особи від однієї фракції чи групи); 

- відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу 

центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні 

службовці); 

- інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників 

закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної 

(міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також 

експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо). 

4.3. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка: 

- визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна 

дієздатність якої обмежена; 

- має судимість або на яку протягом останнього року накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення; 

- відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є близькою особою 

учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів. 

4.4. У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу також можуть 

брати участь представники органів громадського самоврядування закладу 

освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс. 

4.5. Члени конкурсної комісії зобов’язані: 

- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку 

денного; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14
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Проект 

- заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених 

цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії. 

      4.6. Голова, заступник голови та секретар комісії обираються на першому 

засіданні конкурсної  комісії більшістю голосів шляхом відкритого поіменного 

голосування з числа членів комісії затверджених рішенням сесії 

Великолучківської сільської ради або розрорядженням сільського голови, про 

що оформляється відповідне рішення комісії. 

     4.7.  Заступник голови конкурсної комісії за відсутності голови виконує його 

функції.  

        4.8.   Секретар конкурсної комісії: 

1) забезпечує скликання за дорученням голови конкурсної комісії 

її засідання (письмово на електронну адресу або за телефоном); 

2) формує проєкт порядку денного засідань конкурсної комісії; 

3) здійснює підготовку засідань конкурсної комісії; 

4) виконує доручення голови конкурсної комісії, пов’язані з організацією 

проведення засідань конкурсної комісії; 

5) веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі 

члени конкурсної комісії. 

6) бере участь у засіданнях конкурсної комісії. 

4.9. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її 

засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія 

приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. 

4.10. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який 

підписується усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється 

на офіційному веб-сайті Сновської міської ради та/або Управління освіти 

протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної 

комісії. 

4.11. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, 

об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не 

допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів 

комісії та учасників конкурсу. 

 

5. Прийом та розгляд документів для участі у конкурсі. 

 

5.1. Для участі у конкурсі подаються такі документи: 

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

(Додатки №1, №2); 

          - автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

          - копія паспорта громадянина України; 

- копія документа про вищу освіту ( з додатком, що є його невідємною 

частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); 

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; 

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх 

подання; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


Проект 

- довідка про відсутність судимості; 

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного 

огляду;  

- мотиваційний лист, складений у довільній формі; 

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см. 

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні 

та/або моральні якості. 

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або 

уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії 

Великолучківської сільської ради у визначений в оголошенні строк. 

5.2. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити 

менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсу.  

5.3. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого 

надає особі, яка їх подає. 

5.4. Подані документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються у 

Відділі освіти, молоді та спорту, культури туризму Великолучківської сільської 

ради. 

5.5. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання 

документів для участі в конкурсі конкурсна комісія: 

- перевіряє подані документи на відповідність установленим 

законодавством вимогам; 

- приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у 

конкурсі.  

- оприлюднює на офіційному вебсайті Великолучківської сільської ради 

перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати); 

5.6. До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які: 

- не можуть обіймати посаду керівника загальноосвітнього закладу 

відповідно до цього Закону; 

- подали не всі документи, визначені цим Законом, для участі в конкурсі; 

- подали документи після завершення строку їх подання. 

5.7. Претендент має право: 

- відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, 

повідомивши про це конкурсну комісію письмово; 

- зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, повідомивши 

письмово про це комісію. 

5.8. Управління освіти зобов’язане організувати та забезпечити 

ознайомлення кандидатів із загальноосвітнім закладом, його трудовим 

колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 

робочих днів до початку проведення конкурсного відбору. 

        

6. Проведення конкурсного відбору 

 

6.1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за 

результатами: 



Проект 

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої 

освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а 

також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р 

(додаток 3 до Положення);  

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом 

письмового ввиконання ситуаційного завдання (додаток № 4 до Положення); 

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного 

плану розвитку загальноосвітнього закладу, а також надання відповідей на 

запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. 

6.2. Кандидати, які допущені до конкурсного відбору, проходять 

перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у 

формі комп’ютерного/письмового тестування, вирішення ситуаційного 

завдання та презентації перспективного плану розвитку загальноосвітнього 

закладу.  

6.3. Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове 

чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії 

оцінювання тестувань і завдань визначаються у розпорядженні сільського 

голови або наказі Відділу освіти Великолучківської сільської ради про 

проведення конкурсу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті 

великолучківської сільської ради та/або Відділу освіти. 

6.4. Відділ освіти Великолучківської сільської ради за можливості  

забезпечує відеофіксацію та відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим 

оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого 

дня з дня його проведення. 

6.5.  Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення 

конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, 

що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті 

Великолучківської сільської ради 

За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає 

переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.  Не може бути 

визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника 

загальноосвітнього закладу відповідно до Закону Україи «Про повну загальну 

середню освіту». 

6.6. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення 

конкурсною комісією рішення про затвердження: 

- результатів голосування конкурсної комісії щодо визначення переможця 

конкурсу на посаду керівника закладу освіти та рішення щодо порушення перед 

сільським головою або Відділом освіти клопотання щодо призначення на 

посаду керівника (директора) закладу шляхом укладення строкового трудового 

договору або контракту; 

- рішення про те, що конкурс вважається таким, що не відбувся. 

6.7. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо: 

- відсутні заяв кандидатів про участь у конкурсі; 

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата; 
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Проект 

- за наявності підстав, визначених п.6.2. цього положення; 

- жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу. 

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний 

конкурс. 

6.8. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня 

його оголошення. 

6.9. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення конкурсної 

комісії про переможця конкурсу   начальник відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради відповідно  до 

повноважень, наданих Великолучківською сільською радою,  призначає 

переможця та укладає з ним строковий трудовий договір або контракт у 

письмовій формі і підписується, про призначення на посаду керівника 

(директора) закладу освіти з дня, встановленого за угодою сторін у контракті. 

6.10. Форма строкового трудового договору або контракту розробляється 

відділом освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської 

сільської ради відповідно до чинного законодавства. 

6.11.  Строковий трудовий договір або контракт укладається строком на 

шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду 

директора загальноосвітнього закладу вперше) та оформляється у двох 

примірниках для  відділу освіти та особи, яка  призначається на посаду  

керівника  (директора) загальноосвітнього закладу. 

6.12. Усі інші неврегульовані або не визначені даним Положенням питання 

вирішуються колегіально на засіданні конкурсної комісії. 

 

  



Проект 

Додаток 1 до Положення про 

конкурс на посаду керівника 

                                                                       загальноосвітнього закладу 

 Великолучківської сільської ради 

  

 

Голові конкурсної комісії 

____________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

____________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові 

претендента) 

який (яка) проживає за адресою: 

____________________________ 

____________________________, 
 (номер контактного телефону) 

e-mail ______@ ___________ 

 (заповнюється друкованими літерами) 

  
  

                                                                         ЗАЯВА 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади 

 ____________________________________________________________________ 

  

____________________________________________________________________ 

         (найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади) 

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах. 

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом 

(проставляється позначка «+» навпроти одного із запропонованих способів): 

      надсилання листа на зазначену адресу; 

      надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу; 

      телефонного дзвінка за номером ___________________________; 

                                                              (в інший доступний спосіб)* 

_дата__________ 

  

__________                                                       ___________________                        

  

                                                                                                      (підпис) 

 У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення 

надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти 

  



Проект 

Додаток 2 до Положення про 

конкурс на посаду керівника 

загальноосвітнього закладу 

Великолучківської сільської 

ради  

ЗГОДА 

на обробку персональних даних 

Я, _________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

народився _____ ________________ року, документ, що посвідчує особу (серія 

___ № ________), виданий _____________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) 

даю згоду на: 

-  обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: 

відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову 

діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про 

зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери 

телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах; 

- використання персональних даних, що передбачає дії володільця 

персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних 

даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії 

щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на 

обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із 

персональними даними (стаття 10 Закону); 

- поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних 

даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону); 

- доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця 

персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до 

персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про 

себе (стаття 16 Закону). 
  

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший 

строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів 

для оновлення моїх персональних даних. 

«____»  ______________20__ р.                                 ______________________ 

                                                                                                         (підпис) 
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Додаток 3 до Положення про 

конкурс на посаду керівника 

загальноосвітнього закладу 

Великолучківської сільської 

ради  

  

ПЕРЕЛІК питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної  

середньої освіти 
І. Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту» 

1. Що входить до системи освіти? 

2. Що належить до невід’ємних складників системи освіти? 

3. Хто належить до органів управління у сфері освіти? 

4. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів 

початкової та базової середньої освіти? 

5. Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти 

(ЄДЕБО)? 

6. Що належить до обов’язкових складових Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти (ЄДЕБО)? 

7. Яку автономію держава гарантує закладам освіти? 

8. Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти? 

9. Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї 

освітньої діяльності? 

10. Якими є вимоги до опорного закладу освіти? 

11. Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати в 

закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до її місця 

проживання? 

12. За якої умови юридична особа має статус закладу освіти? 

13. У якому статусі може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання? 

14. До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий 

доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності - на веб-сайті свого 

засновника)? 

15. Які плакати, стенди, листівки, або інші об’єкти забороняється зберігати, 

розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти? 

16. Хто може бути засновником закладу освіти? 

17. Кому засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати 

окремі свої повноваження? 

18. Що належить до обов’язків засновника закладу освіти? 

19. Хто затверджує статут закладу освіти? 

20. Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним 

(призначеним) керівником закладу освіти? 

21. Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу 

освіти? 

22. Якими документами визначаються повноваження (права і обов’язки) та 

відповідальність керівника закладу освіти? 

23. Хто здійснює управління закладом освіти? 

24. Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, 
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органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами? 

25. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу 

діяльність закладу освіти? 

26. Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм? 

27. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти? 

28. Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти? 

29. Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу 

освіти? 

30. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти? 

31. Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

закладу освіти? 

32. За чиєю ініціативою створюються органи громадського самоврядування в 

закладі освіти? 

33. Хто є учасниками освітнього процесу? 

34. У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, 

що слугують основою для формування професійних кваліфікацій? 

35. Хто має обов’язок захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу 

від будь-яїсих форм фізичного та психічного насильства? 

36. Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому 

числі електронними), посібниками? 

37. На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається 

виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти? 

38. З якою метою утворюються інюпозивно-ресурні центри? 

39. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти? 

40. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами? 

41. Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими 

освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів? 

42. У який спосіб забезпечується доступність інформації, відтвореної в 

документі про освіту, для особи з порушенням зору? 

43. Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної 

програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану? 

44. Які документи можуть складатися в закладі освіти для забезпечення 

реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти? 

45. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти? 

46. Що передбачає «розумне пристосування»? 

47. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)? 

48. Хто здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти? 

49. Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу 

(цькування) здобувача освіти? 

50. Що визначає стандарт освіти? 

51. На основі якого документа розробляється освітня програма? 

52. Що містить освітня програма? 

53. Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти? 

54. Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою певних 

компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з 

професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям? 
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55. Які форми здобуття освіти є індивідуальними? 

56. Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття 

освіти? 

57. У який спосіб здійснюється організація навчання здобувачів освіти за 

мережевою формою здобуття освіти? 

58. Яка освіта вважається спеціалізованою? 

59. Яке спрямування профільної середньої освіти передбачає поглиблене 

вивчення здобувачами освіти окремих предметів з орієнтацією на продовження 

навчання на вищих рівнях освіти? 

60. Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належать до 

ключових? 

61. Що належить до результатів навчання здобувачів освіти? 

62. З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта? 

63. Що належить до обов’язків здобувачів освіти? 

64. Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у 

державних і комунальних закладах освіти? 

65. Що належить до обов’язків батьків здобувачів освіти? 

66. Що включає академічна свобода педагогічного працівника? 

67. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника? 

68. Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників? 

69. Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації? 

70. У який спосіб педагогічна (вчена) рада закладу освіти забезпечує 

організацію підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників? 

71. Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників? 

72. За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не 

потребують окремого визнання і підтвердження? 

73. Хто визнає результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника 

у суб’єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення кваліфікації 

(акредитованої освітньої програми)? 

74. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної 

загальної середньої освіти? 

75. За рахунок яких коштів не можуть фінансуватися суб’єкти освітньої 

діяльності? 

76. Хто має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, 

що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України? 

77. Що лежить в основі формули, згідно з якою визначається порядок 

розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами? 

78. Ким затверджуються схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) 

педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти? 

79. Де можуть розміщувати тимчасово вільні кошти державні та комунальні 

заклади освіти? 

80. За кошти якого бюджету забезпечуються підвезенням до закладу освіти й 

у зворотному напрямку здобувачі загальної середньої освіти, які проживають у 

сільській місцевості і потребують підвезення? 

81. За рахунок яких джерел може здійснюватися оплата праці педагогічних 
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працівників? 

82. На скільки підвищується посадовий оклад педагогічного працівника 

кожної наступної кваліфікаційної категорії? 

83. Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років 

понад 10 років? 

84. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який 

пройшов сертифікацію? 

85. У якому розмірі держава забезпечує виплату щорічної грошової 

винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання 

покладених на них обов’язків? 

86. Який розмір заробітку зберігається за педагогічним працівником у разі 

захворювання, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових 

обов’язків? 

87. В якому розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам 

допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки? 

88. Що означає «якість освіти»? 

89. Що означає «якість освітньої діяльності»? 

90. Що може включати система забезпечення якості в закладах освіти 

(внутрішня система забезпечення якості освіти)? 

91. Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти? 

92. За чиїм запитом здійснюється громадська акредитація закладу освіти? 

93. Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у 

позаплановому порядку? 

94. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти? 

95. Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником? 

96. У якому випадку зараховується проходження атестації педагогічним 

працівником (без проведення самої процедури атестації)? 

97. Що вважається порушенням академічної доброчесності? 

98. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти? 

99. Хто акредитує громадські фахові об’єднання та інших юридичних осіб, 

що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності 

закладів освіти (крім закладів вищої освіти)? 

100. Що належить до прав суб’єктів громадського нагляду (контролю)? 

II. Питання для перевірки знання Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» 

1. Що належить до системи загальної середньої освіти? 

2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта? 

3. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти? 

4. Що таке «цикл освітнього процесу»? 

5. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти? 

6. В якому циклі базової середньої освіти організовується базове предметне 

навчання? 

7. Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної 

середньої освіти? 

8. Який структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти забезпечує 



Проект 

проживання та утримання учнів? 

9. За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія 

обслуговування? 

10. Які заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття освіти 

особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я? 

11. Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для осіб 

з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями 

розвитку? 

12. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти? 

13. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої 

освіти? 

14. В яких містах можуть діяти комунальні ліцеї? 

15. За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної 

середньої освіти у сільській місцевості? 

16. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі 

закладів загальної середньої освіти? 

17. В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної 

середньої освіти? 

18. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної 

середньої освіти? 

19. З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної 

середньої освіти? 

20. Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати 

громадської акредитації закладу загальної середньої освіти? 

21. Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення 

безпечного освітнього середовища? 

22. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи 

перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти? 

23. Хто зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання 

на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної 

середньої освіти? 

24. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і 

річний план роботи? 

25. За якої умови підвезення учнів і педагогічних працівників до закладу 

загальної середньої освіти та у зворотному напрямку може здійснюватися не 

шкільними автобусами, а іншим транспортом? 

26. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу 

загальної середньої освіти? 

27. На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається 

на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше? 

28. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної 

середньої освіти? 

29. Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої 

освіти? 

30. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти? 

31. Хто визначає посадові обов’язки працівників закладу загальної середньої 

освіти? 



Проект 

32. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у 

закладах загальної середньої освіти? 

33. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої 

освіти є правомочним? 

34. Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу? 

35.3 якою періодичністю скликаються загальні збори трудового 

колективу закладу загальної середньої освіти? 

36. Що належить до прав органів учнівського самоврядування? 

37. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних 

працівників? 

38. Що належить до обов’язків педагогічних працівників? 

39. Яких принципів зобов’язані дотримуватися педагогічні працівники у 

відносинах з учнями та їх батьками? 

40. Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності та 

приймаються на посаду педагогічного працівника? 

41. Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура? 

42. У який спосіб керівник закладу загальної середньої освіти мотивує 

педагогічних працівників до виконання обов’язків педагога-наставника? 

43. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких 

встановлено факт порушення академічної доброчесності? 

44. Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну 

ставку? 

45. Яким є розмір доплати педагогічному працівнику за проведення 

позакласної роботи з учнями? 

46. Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі 

загальної середньої освіти? 

47. Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної 

середньої освіти? 

48. За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження 

протягом навчального року? 

49. Хто може бути асистентом учня? 

50. На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості годин для 

підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів? 

51. Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівника? 

52. Якою є мінімальна тривалість навчального року? 

53. Хто визначає структуру і тривалість навчального року, навчального 

тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними? 

54. Якою є мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів 

закладів загальної середньої освіти для 2-4 років навчання? 

55. Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої 

освіти протягом навчального року? 

56. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти? 

57. З якою періодичністю переглядаються державні стандарти загальної 

середньої освіти? 

58. Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої 

освіти освітньої програми? 



Проект 

59. Хто затверджує освітню програму, розроблену не на основі типової 

освітньої програми? 

60. Яким документом визначається перелік навчальних предметів 

(інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної 

меншини? 

61. Яким документом визначається перелік обов’язкових і вибіркових 

навчальних предметів (інтегрованих курсів), кількість навчальних годин на 

тиждень для конкретного закладу освіти? 

62. Що визначає модельна навчальна програма? 

63. Що є підставою для залучення до реалізації освітньої програми 

міжшкільного ресурсного центру? 

64. На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня 

траєкторія учня? 

65. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта? 

66. В якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня, який 

здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою? 

67. В який спосіб здійснюється визнання результатів навчання, що були 

здобуті учнем шляхом неформальної або інформальної освіти? 

68. Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів? 

69. За якої умови заклад загальної середньої освіти може запровадити власну 

шкалу оцінювання результатів навчання учнів? 

70. В якому випадку оцінювання результатів навчання учня може 

проводитися достроково? 

71. В який період учень, який не має результатів річного оцінювання та/або 

державної підсумкової атестації, може пройти таке оцінювання та/або атестацію? 

72. Який документ видається учневі щороку при переведенні його на 

наступний рік навчання? 

73. Для чого здійснюється державна підсумкова атестація? 

74.3 яких предметів обов’язково складається державна підсумкова 

атестація? 

75. В якій формі проходять державну підсумкову атестацію учні, які 

завершують здобуття профільної середньої освіти? 

76. За якої умови заклади освіти можуть видавати документи про загальну 

середню освіту? 

77. Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну 

загальну середню освіту (їх бланки)? 

78. За чиїм рішенням здійснюється залучення інших осіб, які є не 

педагогічними працівниками, до участі в освітньому процесі закладу загальної 

середньої освіти (для проведення навчальних занять, семінарів тощо)? 

79. За яких умов учні мають право на отримання додаткових індивідуальних 

або групових консультацій, занять? 

80. Які діти обов’язково зараховуються до комунального закладу освіти для 

здобуття початкової та базової середньої освіти? 

81. Що забороняється здійснювати при зарахуванні дітей до закладу освіти 

для здобуття початкової освіти? 

82. В якому випадку може не проводитися конкурс при зарахуванні дітей для 

здобуття профільної середньої освіти до державних, комунальних і корпоративних 



Проект 

закладів освіти? 

83. Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального 

закладу загальної середньої освіти? 

84. Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову 

освіту, у класі державного, комунального закладу освіти? 

85. Якою є гранична наповнюваність класів-комплектів у початковій школі? 

86. Які вимоги встановлено для поділу класу на групи (в державному, 

комунальному закладі загальної середньої освіти)? 

87. Хто розподіляє учнів між класами (групами)? 

88. Як може бути забезпечено здобуття освіти учнями, якщо їх кількість не 

дозволяє утворити клас? 

89. За якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється 

спеціальний клас? 

90. Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної 

середньої освіти? 

91. За рахунок яких коштів здійснюється оплата праці вихователів груп 

подовженого дня в комунальних закладах освіти? 

92. За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття, до 

участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями? 

93. За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних 

заняттях своїх дітей? 

94. Якими документами визначаються види та форми заохочення та 

відзначення учнів у закладі загальної середньої освіти? 

95. Хто приймає рішення про заохочення (відзначення) учня? 

96. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої 

освіти? 

97. Яке право гарантується особам, які належать до корінних народів або 

національних меншин України, під час здобуття повної загальної середньої 

освіти? 

98. На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми 

потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному 

плані? 

99. Що визначає індивідуальна програма розвитку? 

100. Ким розглядається питання спроможності закладу освіти забезпечити 

реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії учня? 



Проект 

Додаток 4 до Положення про 

конкурс на посаду керівника 

загальноосвітнього закладу 

Великолучківської сільської 

ради  

 

Зразки  ситуаційних завдань для проведення  конкурсу на посаду 

керівників загальноосвітніх закладів комунальної власності 

Великолучківської сільської ради 

 

Ситуаційне завдання №1 
 Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10  класу 

(всього у класі - 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію 

Петрівну, а Юлію Іванівну. (у минулому році на паралелі було три дев’ятих 

класи, при формуванні десятих класів  стало два і зміна класних керівників була 

неминучою). Якими мають бути дії директора школи? 

    

Ситуаційне завдання №2 
 Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод 

працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною.. 

основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір  перервати 

відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки 

звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що 

діти до неї звикли. Які дії директора школи? 

                                                                  

Ситуаційне завдання №3 

Молодий педагог не вийшов на роботу без попередження адміністрації, 

знаходився поза зоною досяжності мобільного зв’язку. Наступного дня прибув 

на роботу живий - здоровий. Дії директора школи? 

   

Ситуаційне завдання №4 
Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з 

проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває 

дітей. Мотивуючи  свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх 

дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління 

освітою, міської влади. Які дії директора школи? 

   

Ситуаційне завдання №5 
Конфлікт відбувся між молодою вчителькою музики і учнем 6-го класу 

Ігорем, важким, запальним хлопчиком із неблагополучної сім’ї, який не 

користується в класі авторитетом. Тривав урок музики, учителька оголосила 

оцінки за вікторину, проведену на минулому уроці. Ігорю здалося, що 

вчителька занизила йому оцінку. Він грубо обізвав її та вийшов із класу. 

Вчителька веліла переказати Ігорю, щоб до неї на урок він більше не приходив. 

Як установити нормальні взаємини між учнем і вчителем музики? 

 

Ситуаційне завдання №6 



Проект 

Миколка, кмітливий, енергійний і непосидючий п’ятикласник, постійно 

дратує вчительку своїм базіканням та вертлявістю. Не допомогло 

пересаджування за першу парту. Дисциплінарні зауваження лише на декілька 

хвилин заспокоюють пустуна. І ось одного разу, не витримавши 

перешіптування хлопчика з сусідом, педагог рішуче заявила: „Наступного разу 

без батька або матері на урок не приходь!” Засмучений п’ятикласник кулею 

вилетів із класу. Вчителька звернулася за порадою до директора школи. 

  

Ситуаційне завдання №7 
У дівчинки зіпсувалися взаємини з класним керівником. На її уроках Оля 

не відповідає, на спроби з’ясувати ситуацію говорить грубощі або вперто 

мовчить. Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, причому робить 

це демонстративно, підкреслюючи свою неповагу до вчительки. Що б ви 

порадили вчительці? 

  

Ситуаційне завдання №8 
Учень 10-го класу на уроках історії займався з великим небажанням. 

Учитель не змогла знайти контакт із учнем, часто робила йому грубі 

зауваження з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це 

навмисно порушував дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що 

вчителька попросила його вийти з класу. Учень відмовився виконати прохання 

вчителя. Тоді вона підійшла до його столу, взяла портфель і викинула в 

коридор. Учень підійшов до столу вчительки, узяв її сумку і кинув уздовж 

класу. Вчителька звернулася до директора школи за порадою. 

  

Ситуаційне завдання №8 

Директор школи  усвідомив, що у педагогічному колективі 

працює  педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним 

лідером у колективі. Тобто є потенційним конкурентом директора школи. Як 

правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом? 

  

Ситуаційне завдання №10 

Заступники директора школи мають великий досвід управлінської 

роботи, але гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, при цьому 

уміють  переконливо доводити свою правоту. Як вплинути на таких 

заступників? 

   

Ситуаційне завдання №11 
Завуч школи, вчитель історії, не підготував вчасно  важливі документи, 

чим створив несприятливу ситуацію у роботі і  отримав  догану за 

недобросовісне виконання обов’язків .  У той же час стає відомо, що його учень 

здобув перемогу на олімпіаді всеукраїнського рівня . Чи правильно буде одразу 

після покарання заохочувати і визнавати заслуги підлеглого? 

   

Ситуаційне завдання №12 



Проект 

Педагог-організатор   школи  О.В. повернулася з відпустки із запізненням 

на два дні і мотивувала це тим, що «неможливо було виїхати з Мелітополя, де 

вона відпочивала». 

За порушення трудової дисципліни їй винесли догану. 

Незабаром після цього відбувся міський КВК між командами шкіл, в 

підготовці до якого  О.В.  брала найактивнішу участь і команда школи посіла 1 

місце. 

Проте на педраді, де підбивалися підсумки роботи школи за семестр, О.В. 

не була навіть згадана в числі учасників підготовки до цього  заходу, бо  завуч 

школи  викреслила її прізвище з тексту своєї  доповіді. 

Як правильно вчинити директору у даній ситуації? 

                                                                      

Ситуаційне завдання №13 

 Учитель В.В.  систематично порушує дисципліну і не виконує своїх 

професійних обов'язків при потуранні його безпосереднього керівника завуча 

М.М..  Директор школи  знає не тільки про погану роботу В.В., але й про те, що 

М.М. не явно, внаслідок своєї слабохарактерності чи приятельських стосунків з 

В.В.., фактично заохочує недобросовісність В.В. чи замовчує її. Безпосередніх, 

явних причин і зачіпок для покарання  М.М. (безпосереднього керівника), 

начебто немає: покараним повинен бути В.В. (підлеглий). Але водночас 

директор школи усвідомлює, що в поганій роботі В.В. є значна частка вини 

М.М. Кого ж варто більшою мірою покарати? 

  

Ситуаційне завдання №14 
Директор школи заходить до класу і бачить на дошці карикатуру на себе. 

Вона виразна, смішна, об’єктивна. Клас мовчки очікує реакції директора. Що 

має зробити  керівник закладу? 

  

 Ситуаційне завдання №15 

 У педагогічному колективі вже неодноразово порушували питання 

необхідності загального обговорення змісту річного плану на наступний 

навчальний рік. Педагоги скаржилися, що адміністрація планує, їх ні про що не 

запитує, а вони лише виконують. Цього навчального року Ви вирішили 

запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та 

складання змісту річного плану на наступний навчальний рік. 

 

Ситуаційне завдання №16 
До директора школи звертається молода вчителька і повідомляє, що 

учень 8 класу на уроці обізвав її нецензурними словами. Як директору 

правильно вирішити дану ситуацію? 

   

Ситуаційне завдання №17 
Педагогічному колективу школи потрібно визначитись  з учасниками 

міського етапу конкурсу «Учитель року». До директора школи звертається 

голова профкому закладу і намагається довести, що потрібно відгородити 

педагогів від подібних конкурсів, тому що це трата часу і здоров’я педагога. А 
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перед директором школи  управління освіти поставило чітке завдання - 

підготувати учасників конкурсу. Дії директора у такій ситуації. 

  

Ситуаційне завдання №18 
До директора школи звернулися батьки учениці 8 класу з тієї причини, 

що однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі  відео, на якому 

зафіксоване її  побиття іншими учнями.  Якими мають бути дії директора у 

такому випадку? 

 Ситуаційне завдання №19 

 Учень третього класу впадає в істерику на уроці, як наслідок травмує 

себе, вчителька і медсестра вимушені  тримати його, щоб він не причинив в 

подальшому шкоди собі та іншим дітям. Наступного дня батько хлопчика пише 

скаргу на ім’я директора школи з причини фізичного насилля педагогів  над 

його  дитиною.   

  

Ситуаційне завдання №20 
Територія школи не ізольована від міста. Як результат - на території 

закладу відпочивають мешканці міста, розпивають алкоголь, палять цигарки, 

вигулюють собак. Яким чином адміністрація школи може домогтися порядку 

на території школи? 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Десята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.08.2021 с.Великі Лучки   № 

 

 

Про затвердження  структури та штатної чисельності 

закладів  культури Великолучківської сільської ради 
 

 

               Керуючись   статтями 26, 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», Наказу 

міністерства культури України «Про затвердження штатних нормативів 

клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та 

інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми 

власності сфери культури» від 20.09.2011 року №757/0/16-11, Наказу 

міністерства культури «Про затвердження примірної структури та примірних 

штатних розписів комунальних бібліотек» № 900 від 22.08.2012 року  та 

відповідно до рішення першого пленарного засідання сьомої сесії восьмого 

скликання від 15 квітня 2021 р. № 388 «Про  початок проведення отимізації та 

реорганізації мережі сільських та бібліотених закладів культури  

Великолучківської сільської ради»  сільська рада вирішила: 

             1.Визначити та затвердити структуру та штатну чисельність закладів 

культури Великолучківської сільської ради в кількості: 

Будинок культури с. В. Лучки – 3 штатні одиниці, в тому числі: 

- директор – 1 шт. од.; 

- керівник художній – 1 шт. од.; 

- прибиральник службових приміщень – 1 шт. од. 

Будинок культури с. Ракошино – 3 штатні одиниці, в тому числі: 

- директор – 1 шт. од.; 

- керівник художній – 1 шт. од.; 

- прибиральник службових приміщень – 1 шт. од. 

Сільський клуб с. Червеньово – 1 штатна одиниця, в тому числі: 

- завідувач. 

Сільський клуб с. Кальник – 1 штатна одиниця, в тому числі: 

- завідувач. 

      Бібліотека с. В. Лучки – 1 штатна одиниця, в тому числі: 

- провідний бібліотекар; 

      Бібліотека с. Червеньово  – 1 штатна одиниця, в тому числі: 
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- директор бібліотеки. 

      Бібліотека с. Кальник  – 1 штатна одиниця, в тому числі: 

- директор бібліотеки. 

      Бібліотека с. Ракошино  – 1 штатна одиниця, в тому числі: 

- директор бібліотеки. 

         2.Визнати таким, що втратило чинність рішення  четвертої позачергової 

сесії восьмого скликання від 18.01.2021 року №135 «Про структуру та штатну 

чисельність дошкільних навчальних закладів та закладів культури 

Великолучківської сільської ради». 

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

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

інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.), 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.), та начальника відділу освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (Рубіш М.А.) 

 

 

 

Сільський голова                                                             В.Коштура 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Десята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.08.2021 с.Великі Лучки   № 
 

 

Про  проведення організаційно-правових заходів щодо зміни штатної 

чисельності працівників закладів освіти Великолучківської сільської ради 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Кодексом Законів про працю України, відповідно до наказу Міністерства освіти 

і науки України від 06.12.2010 року №1205 «Про затвердження Типових 

штатних нормативів закладів загальної середньої освіти», «Про затвердження 

Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» сільська рада 

вирішила: 

1. Вивести із штатної чисельності у загальноосвітніх закладах 

Великолучківської сільської ради 3,00 штатних одиниці посади завгоспа, 6,25 

штатних одиниць посади кухаря, 2,75 штатних одиниць посади підсобного 

робітника, 1,00 штатну одиницю двірника, 0,50 штатної одиниці посади 

помічника кухаря, 0,5 штатної одиниці прибиральниці та внести зміни до 

штатної чисельності працівників згідно додатку 1. 

2. Вивести із штатної чисельності у закладах дошкільної освіти 

Великолучківської сільської ради  4,00 штатні одиниці посади завгоспа, 1,375 

штатної одиниці посади керівника гуртка, 3,50 штатних одиниць посади  

двірника, 1,5 штатної одиниці посади слюсаря електромонтера, 0,75 штатної 

одиниці посади кастелянки, 0,5 штатної одиниці посади кухаря, 1,00 штатну 

одиниці посади річний оператор, 0,5 штатної одиниці прибиральника 

службових приміщень, 0,5 штатної одиниці робітника з комплексного 

обслуговування будівель, 0,5 штатної одиниці практичного психолога та внести 

зміни до штатної чисельності працівників згідно додатку 2. 

3. Вивести з штатного розпису у закладах дошкільної освіти 

Великолучківської сільської  8,0 штатних одиниць посади машиніста з прання 

та ремонту білизни та внести зміни до штатної чисельності працівників згідно 

додатку 3. 

 4. Ввести в закладах дошкільної освіти та загальноосвітніх закладах 

Великолучківської сільської ради додаткові штатні одиниці згідно додатку 4. 

5. Затвердити штатну чисельність працівників загальноосвітніх 

закладів та закладів дошкільної освіти Великолучківської сільської ради (зі 

змінами) станом на 18 жовтня 2021 року. 

6. Уповноважити начальника відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради Рубіш  М.А. та керівників 
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закладів дошкільної освіти Великолучківської сільської ради вжити відповідних 

заходів згідно вимог діючого законодавства щодо попередження працівників  

про зміну істотних умов праці, скорочення штату та чисельності у двомісячний 

термін та забезпечити дотримання трудового законодавства. 

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

Великолучківської сільської ради Рубіш М.А. довести до відома керівників    

загальноосвітніх закладів та закладів дошкільної освіти Великолучківської 

сільської ради про необхідність приведення у відповідність штатних розписів  

відповідно до прийнятого рішення.  

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони 

здоров’я та соціального захисту, охорони материнства, дитинства, опіки та 

національних меншин (Товт М.О.) та начальника відділу освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради Рубіш М.А. 

 

 

Сільський  голова                                                                     В.О. Коштура           
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                                                                                 Додаток 1  

                                                                                 до рішення  

десятої сесії восьмого скликання 

                                     03.08.2021 № 

 

СПИСОК 

штатних одиниць, які виводяться із загальноосвітніх закладів  
 

1. У  Червенівській ЗОШ І-ІІ ступенів Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області вивести 0,75 штатної одиниці 

кухаря та 0,25 штатної одиниці помічника кухаря. 

2. У Зняцівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області вивести 0,5 штатної одиниці 

кухаря та 0,5 штатної одиниці підсобного робітника. 

3. У Драгинському НВК І-ІІ ступенів Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області вивести 1,00 штатну 

одиницю завгоспа та 0,5 штатної одиниці підсобного робітника. 

4. У  Ракошинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області вивести 1,00 штатну 

одиницю кухаря та 0,5 штатної одиниці підсобного робітника 

5. У Руськівській ЗОШ І-ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області вивести 1,00 штатну одиницю 

завгоспа та 1,00 штатну одиницю кухаря. 

6. У Ракошинській ЗОШ І-ІІ ступенів з угорською мовою навчання  

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

вивести 0,5 штатної одиниці кухаря та 0,25 штатної одиниці помічник кухаря. 

7. У Великолучківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області вивести 1,50 

штатної одиниці кухаря та 1,00 штатну одиницю підсобного робітника. 

8. У Великолучківській ЗОШ І-ІІ ступенів  Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області вивести 0,5 штатної 

одиниці кухаря та 0,25 штатної одиниці підсобного робітника. 

9. У Кальницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів  Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області вивести 1,00 штатну 

одиницю завгоспа та 0,5 штатної одиниці кухаря. 

10. У Медведівській ЗОШ І-ІІ ступенів Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області вивести 1,00 штатну 

одиницю двірника. 

11. У Чопівському НВК ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області вивести 0,5 штатної одиниці 

прибиральниці. 

                                                

 

Секретар ради                                                                                 О.Строїн 
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                                                                       Додаток  2  

                                                                       до рішення  десятої сесії       

восьмого скликання 

                                   03.08.2021 № 

 

СПИСОК 

штатних одиниць, які виводяться із   закладів дошкільної освіти 
 

1.  У Великолучківському ЗДО №1 Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області  вивести 0,5 штатної одиниці 

посади керівника гуртка, 1,00 штатну одиницю посади  завгоспа,  1,00 штатну 

одиницю посади двірника та 0,5 штатної одиниці посади слюсара 

електромонтера . 

2. У Великолучківському ЗДО № 2 Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області вивести 0,5 штатної одиниці 

посади керівника гуртка, 1,00 штатну одиницю посади  завгоспа, 0,5 штатної 

одиниці посади електромонтер та 1,00 штатну одиницю посади  двірника. 

3. У Червенівському ЗДО Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області вивести 1,00 штатну одиницю 

посади  завгоспа, 0,5 штатної одиниці посади слюсара електромонтера, 0,5 

штатної одиниці посади  двірника, 0,5 штатної одиниці посади  кастелянта, 0,5 

штатної одиниці посади прибиральника службових приміщень та  0,5 штатної 

одиниці посади робітника з комплексного обслуговування будівель. 

4. У Зняцівському ЗДО Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області ввести 0,5 штатної одиниці посади  завгоспа. 

5. У Кальницькому ЗДО Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області вивести 0,25 штатної одиниці посади керівника 

гуртка, 0,5 штатної одиниці посади завгоспа, 0,5 штатної одиниці посади  

кухаря, 1,00 штатну одиницю посади річного оператора, 0,25 штатної одиниці 

посади  кастелянта, 0,5 штатної одиниці посади двірника та 0,5 штатної одиниці 

посади практичного психолога. 

6. У Медведівському ЗДО Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області вивести 0,125 штатної одиниці 

посади  керівника гуртка та 0,5 штатної одиниці посади двірника. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                 О.Строїн 

 

 

 

 

 

 

 

        



Проект 

                                                                          Додаток 3  

                                                                             до рішення десятої сесії восьмого    

скликання 

                                                                03.08.2021 № 

 

СПИСОК 

штатних одиниць, які виводяться із   закладів дошкільної освіти 
 

1. Великолучківський  ЗДО №1 – 1,0 штатної одиниці; 

2. Великолучківський ЗДО №2 – 1,5 штатної одиниці; 

3. Червенівський ЗДО – 1,0 штатної одиниці; 

4. Кальницький ЗДО – 0,5 штатної одиниці; 

5. Ракошинський ЗДО №1 – 0,75 штатної одиниці; 

6. Ракошинський ЗДО №2 – 0,25 штатної одиниці; 

7. Ракошинський ЗДО №3 – 0,75 штатної одиниці; 

8. Ракошинський ЗДО №4 –0,50 штатної одиниці; 

9. Зняцівський ЗДО – 0,5 штатної одиниці; 

10. Медведівський ЗДО - 0,25 штатної одиниці; 

11. Руськівський  ЗДО – 0,50 штатної одиниці; 

12. Чопівський НВК – 0,25 штатної одиниці; 

13. Драгинський НВК -  0,25 штатної одиниці. 

 

Секретар ради                                                                                 О.Строїн 



Проект 

                                                                                 Додаток  4  

                                                                       до рішення  

десятої сесії восьмого скликання 

                                                                   03.08.2021 № 

СПИСОК 

штатних одиниць, які вводяться до закладів дошкільної освіти 
 

Ввести до штатного розпису закладах дошкільної освіти  3,00 штатні 

одиниці посади комірника, 0,5 штатної одиниці посади медичної сестри: 

1. У Великолучківський ЗДО №1 Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області  ввести 1,00 штатну одиницю 

посади комірника. 

2. У Великолучківський ЗДО № 2 Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області ввести 1,00 штатну одиницю 

посади комірника. 

3. У Червенівський ЗДО Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області ввести 1,00 штатну одиницю посади комірника. 

4. У Зняцівський ЗДО Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області ввести 0,5 штатної одиниці посади медичної 

сестри. 

5. У Ракошинський ЗДО № 1 Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області ввести 0,5 штатної одиниці  

посади підсобного робітника. 

 Ввести до штатного розпису закладах дошкільної освіти  2,5 штатні 

одиниці посади медичної сестри, 0,5 штатної одиниці підсобного робітника та 

1,5 штатної одиниці посади робітника по обслуговуванню: 

1. У Ракошинській ЗОШ І-ІІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області ввести 1,00 штатну одиницю 

робітника по обслуговуванню . 

2. У Червенівській ЗОШ І-ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області ввести 0,5 штатної одиниці 

робітника по обслуговуванню. 

3. У Кальницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів  Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області ввести 0,5 штанної одиниці 

підсобного робітника. 

4. У Великолучківській ЗОШ І-ІІ ступенів  Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області ввести 1,00 штатну одиницю 

медичної сестри. 

5. У Руськівській ЗОШ І-ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області ввести 0,5 штатної одиниці 

методичної сестри 

6. У Ракошинській ЗОШ І-ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області ввести 1,00 штатну одиницю 

медичної сестри. 

 

Секретар ради                                                                                 О.Строїн 

  



Проект 

   

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Десята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.08.2021 с.Великі Лучки   № 

 

 

 

Про затвердження  Положень про заклади культури 

Великолучківської сільської ради 
 

 

Відповідно до Конституції України, статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», сільської 

рада вирішила:  

1. Затвердити Положення про заклади культури Великолучківської 

сільської ради (додаються). 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (Рубіш 

М.А.) 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 

  



Проект 

                                                                                       Затверджено 

                                                                                       рішення десятої сесії 

восьмого скликання 

Великолучківської 

сільської ради 

03.08.2021 № 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про сільський будинок культури (сільський клуб) 

Великолучківської сільської ради 
 

І. Загальні положення 

1.1. Сільський будинок культури (клуб) – це клубний заклад, діяльність 

якого спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних 

надбань.  

1.2. Сільський будинок культури (клуб) є бюджетною неприбутковою 

організацією і в своїй діяльності керується:  

- Конституцією України;  

- Законом України «Про культуру»  

- Основами законодавства України про культуру; - 

 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  

- Актами Кабінету Міністрів України;  

- Наказами Міністерства культури України;  

- Розпорядженнями голови Великолучківської сільської ради;  

- Наказами відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради. 

1.3. Пріоритетними напрямками роботи сільського будинок культури 

(клубу) є:  

- збереження, розвиток української культури;  

- популяризація культурної спадщини, як національної культури;  

- організація культурного дозвілля громадян.  

1.4. Головними функціями сільського будинок культури (клубу) 

Великолучківської сільської ради є:  

- культурно-творча;  

- виховна;  

- пізнавальна;  

- розважальна;  

- методична.  

1.5. Головними завданнями сільського будинку культури (клубу) є:  

- створення умов для задоволення культурних потреб населення;  

- підтримка та збереження осередків народних, художніх промислів; 

- розвиток аматорського мистецтва самодіяльної народної творчості;  

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;  

- підтримка соціально важливих культурно-творчих, 

пізнавальнорозважальних, художньо-естетичних ініціатив; 



Проект 

- впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб 

населення;  

- надання інформаційних та методичних послуг і консультацій культурно-

дозвіллєвим та іншим закладам в організації змістовного відпочинку.  

1.6. Головною метою діяльності сільського будинку культури (клубу) – є 

задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної 

культури, підтримка художньої творчості, підтримка іншої самодіяльної 

творчої ініціативи, організація дозвілля тощо.  

1.7. Головними видами діяльності сільського будинку культури (клубу) 

Великолучківської сільської ради є:  

- створення та організація творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;  

- організація і проведення фестивалів, конкурсів, виставок та інших форм 

показу результатів творчої діяльності клубних формувань;  

- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних 

заходів, в тому числі за участі професійних творчих колективів та окремих 

виконавців;  

- організація роботи лекторіїв, народних університетів, студій, курсів, 

проведення тематичних вечорів, усних журналів, творчих зустрічей, тощо;  

- проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, 

ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;  

- організація дозвілля різновікових груп населення у томі числі 

проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, 

дитячих ранків та інших розважальних програм. 

 

ІІ. Огранізаційно-правові засади клубного закладу 

2.1. Сільський будинок культури (клуб) Великолучківської сільської ради 

створений з урахуванням соціально-економічних, культурно-дозвільних потреб 

населення села за умови наявності необхідної матеріально-технічної бази, 

кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення клубними 

закладами.  

2.2. Засновником сільського будинок культури (клубу) є 

Великолучківська сільська рада.  

2.3. Великолучківська сільська рада забезпечує функціонування та 

розвиток клубного закладу.  

2.4. Клубний заклад може створювати культурно-дозвіллєві клубні 

формування (гуртки, студії, тощо.), які матимуть статус структурних 

підрозділів клубного закладу.  

2.5. Створення, реорганізація та ліквідація клубного закладу здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України.  

 

ІІІ. Структура та основні принципи діяльності клубного закладу 

 3.1. Структура сільського будинку культури (клубу) Великолучківської 

сільської ради визначається завданнями, напрямами та змістом його діяльності, 

місцевими умовами й можливостями.  

3.2. Структурними складовими клубного закладу, можуть бути 

творчовиробничі підрозділи та громадські формування (творчі колективи, 



Проект 

асоціації, гуртки, студії, курси, консультаційні пункти, любительські 

об'єднання, інші ініціативні утворення).  

3.3. Клубний заклад планує свою діяльність відповідно до культурних 

потреб населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.  

3.4. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова, робота по 

організації дозвілля населення в клубі здійснюється диференційовано з 

використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, 

індивідуальні заняття, конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з 

використанням інших форм, передбачених цим Положенням.  

3.5. Клубний заклад може організовувати роботу клубних формувань, 

творчих об'єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до 

укладених угод.  

3.6. Клубний заклад може залучати до участі в організаційно-масових 

заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі 

навчальні заклади, інші заклади та організації ( за згодою).  

3.7. Клубний заклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від від 12 грудня 2011 р. № 1271 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 12 липня 2017 р. № 493) має право на надання платних послуг.  

3.8. Працівники клубних закладів повинні проходити курси підвищення 

класифікації, які діють при обласному Навчально-методичному центрі культури 

і туризму Прикарпаття.  

3.9. Атестація працівників клубного закладу здійснюється атестаційною 

комісією утвореною відділом освіти молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільскої ради. 

 

ІV. Управління Великолучківським сільським будинком культури 

4.1. Сільський будинок культури (клуб) Великолучківської сільської ради 

підпорядкований Великолучківській сільській раді, підзвітний відділу освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради.  

4.2. Керівництво клубним закладом здійснюється Директором, що 

призначається начальником відділом освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради.  

4.3. Керівник та творчі працівники закладу призначаються на посади і 

звільняються з посад відповідно до законодавства України та кваліфікаційних 

вимог.  

4.4. Керівник: - погоджує з засновником питання діяльності клубного 

закладу;  

- здійснює керівництво колективом клубного закладу, надає пропозиції 

щодо розроблення структури та штатного розпису закладу, який 

затверджується Великолучківською сільською радою; 

 - забезпечує контроль за виконанням планів, програм, 

культурнодозвіллєвих закладів, організаційно-дозвіллєвих заходів, 

організаційномасової роботи закладу, його структурних підрозділів та клубних 

формувань , створює необхідні умови для розвитку народної творчості, 

культурнодозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення;  

- представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;  
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- несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, 

результати діяльності, стан і збереження майна переданого в оперативне 

управління клубного закладу; 

 - подає статистичну звітність за формами та у терміни встановленими 

відділом освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської 

сільської ради;  

- подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар колективів 

народної творчості на наступний рік та звіт про проведено культурно-масову 

роботу за минулий рік;  

- подає інші види інформації та звітності на підставі запитів відділу 

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

 

V. Фінансово-господарська діяльність закладу 

5.1. Фінансово-господарська діяльність сільського будинку культури 

(клубу) здійснюються відповідно до законодавства України та цього 

Положення.  

5.2. Фінансування клубного закладу здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не 

заборонених законодавством України.  

5.3. Додатковими джерелами формування клубного закладу ,є ;  

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства України;  

- добровільні грошові внески, кошти, отримані закладом з додаткових 

джерел фінансування;  

- кошти отримані клубним закладом з додаткових джерел фінансування, 

використовуються для провадження діяльності, передбаченої положенням.  

5.4. Клубний заклад у процесі провадження фінансова-господарської 

діяльності має право:  

- користуватися майном, наданим засновником відповідно до 

законодавства та Положення;  

- виконувати інші дії, що не суперечать закону України та цьому 

Положенню.  

5.5. Матеріально-технічна база клубного закладу включає приміщення, 

обладнання, засоби зв'язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що 

перебуває в його власності або користуванні. 

5.6. Приміщення клубного закладу перебуває на балансі 

Великолучківської сільської ради.  

5.7. Ведення бухгалтерського обліку та звітності в клубному закладі 

здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради у порядку, визначеному 

чинним законодавством України.  

VI. Припинення діяльності клубного закладу 

 6.1. Припинення діяльності клубного закладу здійснюється відповідно до 

чинного законодавства України. 
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                                                                                         Затверджено 

рішення десятої сесії 

восьмого   скликання 

Великолучківської сільської 

ради 

                                                                                   03.08.2021 № 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про сільську бібліотеку Великолучківської  сільської ради 

 

І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає основні засади діяльності сільської 

бібліотеки Великолучківської сільської ради. 

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у 

Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». 

1.3. Положення розроблене на основі Конституції України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року, 

Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», і визначає основні 

засади діяльності сільської бібліотеки Великолучківської сільської ради.  

1.4. Засновником сільської бібліотеки є Великолучківська сільська рада 

(далі-Засновник). Сільська бібліотека Великолучківської сільської ради (далі – 

Заклад) заснована на комунальній власності і має статус комунального закладу 

культури.  

1.5. Рішення про функціонування Закладу приймаються Засновником з 

урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і 

виробничих потреб суспільства відповідно до законодавства і державних 

соціальних нормативів. 

1.6. Заклад є інформаційним, культурним, освітнім закладом, що має 

упорядкований фонд документів і надає їх у тимчасове користування фізичним 

та юридичним особам. 

1.7. Заклад є доступним для обслуговування населених пунктів, які 

входять до Великолучківської сільської ради. 

1.8. У своїй діяльності Заклад підпорядкований безпосередньо відділу  

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

(далі – Відділ).  

1.9. Заклад має статус бюджетного неприбуткового закладу, у своїй 

діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерство культури та інформаційної 

політики України, наказами департаменту культури Закарпатської державної 

адміністрації, інструкціями Закарпатської  обласної  наукової універсальної 

бібліотеки ім. Ф.Потушняка, Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та 

юнацтва, рішеннями, розпорядженнями Великолучківськох сільської ради  та 

наказами відділу, а також цим Положенням. 
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1.10. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через 

доступність до надбань вітчизняної та світової культури, дотримується 

принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і 

свідомої моралі, сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої 

особистості, свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального і 

творчого розвитку; всебічного сприяння підвищенню фахового рівня 

бібліотечних працівників, вихователів, батьків шляхом популяризації науково-

педагогічної, художньої і літератури на допомогу шкільній програмі з надання 

інформації про неї; вихованню у громадян інформаційної культури – сталого 

прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок 

систематизації та особистої оцінки.  

 

ІІ. Організаційно – правові засади діяльності Закладу 

2.1. Заклад спрямовує свою діяльність на поглиблення пізнавальних 

інтересів громадян, підвищує їх інформаційну культуру, сприяє в набутті 

навичок і умінь орієнтуватися у зручному потоці інформації. 

2.2. Основним завданням Закладу є:  

- формування та збереження бібліотечного фонду; 

 - опрацювання та каталогізування всіх видів документів;  

- просвітницька та соціокультурна діяльність;  

- краєзнавство;  

- ведення самостійної та спільної з іншими організаціями та установами, 

навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства;  

- розширення сфери нових бібліотечних послуг, підвищення якості 

роботи на основі нової інформаційної техніки і технологій, комп`ютеризації 

інформаційно-бібліотечних процесів;  

- бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу 

шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій 

користувачів бібліотеки;  

- сприяння підвищенню культурної і професійної майстерності 

користувачів бібліотекою шляхом популяризації вітчизняної та світової 

культури, літератури та повноти задоволення їхніх фахових та інших потреб;  

- сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, 

свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і 

творчого розвитку;  

- пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських 

цінностей, історичної, та культурної спадщини, ідеї національного 

державотворення;  

- організація та ведення довідково-бібліографічного відділу з 

використанням як традиційних, так і нових носіїв інформації; - виховання 

інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування 

книгою та бібліотекою;  
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- право користуватися Закладом мають право, як громадяни України, так і 

іноземні громадяни, особи без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах і пройшли відповідну процедуру з оформлення документів 

читача до Закладу;  

- вступ до закладу, як читача, здійснювати за бажанням громадянина або 

одного з батьків з наступним оформленням формуляра читача. 

 

ІІІ. Зміст роботи. Формування бібліотечного фонду. 

3.1. Заклад формує бібліотечний фонд, до якого входять навчальна, 

виробничо-технічна, довідкова, навчально-методична, художня література та 

інші документи, необхідні для організації культурно-виховного процесу. 

Обов'язково у фонді Закладу мають бути документи (книги, брошури, 

журнали), періодика та комп’ютерна техніка. 

3.2. Веде облік документів, які надходять до бібліотечного фонду або 

вибувають з нього. 

3.3. Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно 

до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів. 

3.4. Здійснює опрацювання надходжень до фонду. 

3.5. Створює систему бібліотечних каталогів і картотек (абетковий і 

систематичні каталоги) систематичну і краєзнавчу картотеку статей, тематичні 

та інші картотеки. 

3.6. Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування користувачів бібліотеки, використовуючи всі форми і методи 

колективного та індивідуального обслуговування. 

3.7. Обслуговує читачів бібліотеки з наданням літератури у користування 

на певний час додому. 

3.8. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде 

роботу щодо його популяризації за допомогою проведення масових заходів, 

відкритих переглядів літератури, книжкових виставок, наочної інформації, 

тощо 

3.9. Організовує перерозподіл непрофільних, дублетних та мало 

використовуваних книг 

3.10. Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх 

задоволення. 

3.11. Проводить культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на 

задоволення інформаційних та культурних потреб як окремих груп 

користувачів (поєднання за інтересами), так і широкого загалу користувачів. 

3.12. Вивчає, впроваджує в практику роботи кращий бібліотечний досвід і 

нові інформаційні технології. 

3.13. Складає регламентуючу та планово-звітну документацію Закладу 

згідно з установленим порядком. 

3.14. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та 

культурного рівня працівника Закладу.  
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IV. Управління 

4.1. Функціонування Закладу можливе за наявності початкового фонду 

документів, відповідного приміщення та обладнання, стабільного джерела 

асигнувань на комплектування фондів і утримання бібліотеки, штату 

бібліотеки.  

4.2. Організація контролю за діяльністю Закладу здійснюється Відділом, 

який затверджує регламентуючу документацію, річні плани та звіти Закладу, 

відповідає за створення відповідних умов для функціонування Закладу, 

призначає і звільняє з посади бібліотечних працівників.  

4.3. Штат Закладу та посадові оклади встановлюються згідно з чинними 

нормативно-правовими актами та з урахуванням обсягу роботи. 

4.4. Організацію роботи Закладу та керівництво здійснює відділ У освіти, 

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

підконтрольний Засновнику закладу. 

4.5. Завідуючий Закладу:  

- створює належні умови для підвищення фахового рівня;  

- організовує роботу Закладу;  

- забезпечує дотримання вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних 

норм, норм безпеки;  

- представляє Заклад в усіх підприємствах, установах, організаціях, 

відповідає перед Відділом за результати діяльності Закладу. 

- звітує про проведену роботу за відповідний період перед Засновником. 

4.6. Режим роботи Закладу встановлюється Вдділом відповідно рішення 

виконавчого комітету Великолучківської сільської ради.  

4.7. Заклад розміщується в окремому, або пристосованому приміщенні, 

яке відповідає умовам обслуговування користувачів і зберігання бібліотечного 

фонду, забезпечення необхідним бібліотечним обладнанням. 

 

V. Права, обов’язки та відповідальність 

5.1. Заклад має право:  

- Надавати пропозиції Відділу щодо розроблення змісту та форми своєї 

роботи відповідно до завдань, зазначених у цьому Положенні. 

- Представляти Заклад на загально-бібліотечних заходах, семінарах, 

круглих столах тощо. 

- Брати участь у конкурсах на отримання грантів. 

 5.2. Бібліотечний працівник має право:  

- На вільний доступ до інформації, пов’язаної із завданнями, що стоять 

перед бібліотекою. 

 - На встановлення надбавок згідно чинного законодавства;  

- На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які 

передбачені для працівників культури. 

 5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність:  
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- За дотримання трудової та виконавчої дисципліни згідно з 

нормативноправовими актами про працю в Україні. 

 - За збереження бібліотечних фондів згідно з чинним законодавством. 

 - За виконання посадових обов’язків. 

 5.4. Заклад зобов’язаний: 

- Обслуговувати користувачів згідно Правил користування Закладу. 

- Не використовувати відомості про користувачів закладу та їх читацькі 

інтереси з будь-якою метою без їхньої згоди. 

- Звітувати про свою роботу перед Відділом.  

 

VI. Майно 

 6.1. Власником майна Закладу є Великолучківська сільська територіальна 

громада. 

6.2. Майно Закладу становлять основні засоби, бібліотечний фонд, а 

також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі 

бібліотеки. 

6.3. Майно Закладу наповнюється за рахунок коштів бюджету Засновника 

(загального та спеціального фондів). 

 6.4. Джерелами формування майна є:  

- Бюджетні асигнування;  

- Суми витрат на поповнення бібліотечних фондів у місцевому бюджеті 

виділяють окремим рядком;  

- Земельна ділянка, на якій розташований Заклад, що є у власності 

Засновника передається Закладу у користування відповідно до земельного 

законодавства;  

- Матеріально-технічна база Закладу включає приміщення, споруди, 

обладнання, засоби зв’язку, земельну ділянку, рухоме та нерухоме майно, що 

перебуває в її користуванні;  

- Заклад здійснює господарську діяльність відповідно до законодавства та 

Положення про бібліотеку. 

- Ведення господарської діяльності у Закладі здійснюється Відділом.  

- Безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних або 

фізичних осіб та інші джерела не заборонені законодавством України. 

 

VII. Порядок створення, реорганізації та ліквідації бібліотеки 

 7.1. Заклад створюється з урахуванням соціально-економічних, 

національних, культурно-освітніх і виробничих потреб суспільства згідно з 

соціальними нормативами, встановленими відповідними органами державної 

влади. 

7.2. Засновником Закладу є: Великолучківська сільська рада.  

7.3. Заклад діє на основі Положення, що затверджується Засновником. 



Проект 

7.4. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом її реорганізації 

(злиття, поділу, перетворення) або ліквідації у випадках та порядку, 

встановлених законодавством України.  

7.5. Рішення про припинення діяльності Закладу приймається відповідно 

до чинного законодавства.  

7.6. При реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України.  

7.7. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

створюється відповідно до законодавства України. 

 7.8. У разі припинення діяльності Закладу (у результаті її ліквідації, 

злиття, поділу, поділу, приєднання або перетворення), активи за погодженням 

органу управління, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям 

відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. 

 

VIII. Державний контроль за діяльністю Закладу 

8.1. Контроль за діяльністю Закладу здійснюють: - Відділ  освіти,  молоді 

та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради; 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Десята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.08.2021 с.В.Лучки   №   

 

Про  затвердження розпоряджень сільського голови  

 

 

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

самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

 

5. Затвердити розпорядження сільського голови:   

- від 02.07.2021 №61 «Про внесення змін до річного розпису по загальному 

фонду»; 

- від 06.07.2021 №62 «Про внесення змін до річного розпису по загальному 

фонду»; 

- від 13.07.2021 №65 «Про внесення змін до помісячного розпису сільського 

бюджету Великолучківської сільської ради на 2021 рік»; 

- від 19.07.2021 №67 «Про внесення змін до помісячного розпису сільського 

бюджету Великолучківської сільської ради на 2021 рік»; 

- від 21.07.2021 №68 «Про внесення змін до річного розпису по загальному 

фонду»; 

- від 21.07.2021 №69 «Про внесення змін до помісячного розпису сільського 

бюджету Великолучківської сільської ради на 2021 рік»; 

- від 22.07.2021 №70 «Про внесення змін до річного розпису по спеціальному 

фонду»; 

- від 22.07.2021 №71 «Про внесення змін до річного розпису по загальному 

фонду»; 

- від 22.07.2021 №72 «Про внесення змін до річного розпису по загальному 

фонду». 

           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 

 

 



Проект 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Десята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

03.08.2021 року с.Великі Лучки   № 
 

 

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 Великолучківська сільська рада 

вирішила: 

1. Затвердити робочий проект «Реконструкція території біля сільського 

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

Закарпатської області» на загальну суму 2892,294 грн.  

 

 

Сільський голова                                                                          В.Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення десятої сесії  восьмого 

скликання  Великолучківської   

сільської ради 

03.08.2021 року № 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

«Членські внески Єврорегіон Карпати Україна-Карпатська агенція 

регіонального розвитку» 

 на 2021 рік 

 

1.  Ініціатор розроблення Програми Великолучківська сільська рада 

2.  Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами), 

інструкція "Про сплату членських 

внесків членами Асоціації міст 

України", затвердженою рішенням 

правління Асоціації міст України від 

28.06.1999 

3.  Розробник Програми Великолучківська сільська рада 

4.  Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради 

5.  Учасники Програми Великолучківська сільська  рада 

6.  Термін реалізації Програми 2021 рік 

7.  Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Бюджет Великолучківської сільської 

ради 

8.  Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, всього,  

у тому числі: 

20000 грн. 

8.1 коштів бюджетів органів 

місцевого самоврядування 
20000 грн. 

8.2 інших коштів - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

 

ПРОГРАМА 

«Членські внески Єврорегіон Карпати Україна-Карпатська агенція 

регіонального розвитку» 

 на 2021 рік 

1. Загальна частина 

Великолучківська сільська рада входить до Асоціації міст України. 

Асоціація міст України та громад створена для сприяння розвитку місцевого 

самоврядування в Україні, для захисту конституційних прав та свобод 

територіальних громад, сприяння розвитку місцевого самоврядування та 

удосконалення його законодавчої бази, сприяння соціально - економічного 

розвитку громади, захисту прав та законодавчих інтересів громад органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб, сприяння обміном досвіду в 

розв’язанні питань місцевого розвитку, надання членам інформаційних послуг, 

консультаційної, методичної та практичної допомоги. 

2. Мета Програми 

Метою Програми є сплата членських внесків в Єврорегіон Карпати 

Україна-Карпатська агенція регіонального розвитку 

3. Основні завдання Програми 

 Завданням Програми є виконання обов'язків членів Асоціацій; оплата 

членських внесків виконавчим комітетом Великолучківської сільської ради, як 

дійсного члена Асоціацій. 

4. Етапи виконання Програми 

Програма виконується протягом 2021 рік. 

5. Загальний обсяг фінансування Програми 

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

виконання Програми, з бюджету Великолучківської сільської ради складає 

20000 грн. 

6. Джерела фінансування Програми 

 Джерелом фінансування Програми є бюджетні кошти, передбачені для 

цієї мети в бюджеті Великолучківської сільської ради на 2021 рік. 

 Головним розпорядником бюджетних коштів є Великолучківська сільська  

рада. 

7. Очікувані результати 

 Активна участь громади, яку представляє Великолучківська сільська рада 

у суспільному житті району, області та держави. Повноважними 

представниками громади в роботі Асоціації є сільський голова . 

8. Контроль за ходом виконання програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 

виконавцями, зазначеними у цій Програмі.  
Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на 

Великолучківську  сільську раду.  

 

 

 



Проект 

 

 

10. Напрями діяльності та заходи Програми 

ЗАХОДИ 
Відповідальні 

за виконання 

Бюджет Великолучківської 

сільської ради, грн 

2021 рік  

Сплата 

членських 

внесків 

Великолучківська 

сільська рада 
20000 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Десята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

03.08.2021 року с.Великі Лучки   № 
 

 

Про   Програму «Членські внески Єврорегіон Карпати 

Україна-Карпатська агенція регіонального розвитку» 

на 2021 рік» 

 

 

На підставі пункту 19 статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону 

України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», керуючись статтею 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великолучківська 

сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Програму «Членські внески Єврорегіон Карпати Україна-

Карпатська агенція регіонального розвитку» на 2021 рік що додається. 

        2.Фінансування  заходів  Програми  здійснювати  у межах  видатків, 

передбачених бюджетом Великолучківської  сільської ради на 2021. 

3.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 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення десятої сесії  восьмого 

скликання  Великолучківської   

сільської ради 

03.08.2021 року №  

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

«Членські внески Єврорегіон Карпати Україна-Карпатська агенція 

регіонального розвитку» 

 на 2021 рік 

 

9.  Ініціатор розроблення Програми Великолучківська сільська рада 

10.  Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами), 

інструкція "Про сплату членських 

внесків членами Асоціації міст 

України", затвердженою рішенням 

правління Асоціації міст України від 

28.06.1999 

11.  Розробник Програми Великолучківська сільська рада 

12.  Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради 

13.  Учасники Програми Великолучківська сільська  рада 

14.  Термін реалізації Програми 2021 рік 

15.  Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Бюджет Великолучківської сільської 

ради 

16.  Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, всього,  

у тому числі: 

20000 грн. 

8.1 коштів бюджетів органів 

місцевого самоврядування 
20000 грн. 

8.2 інших коштів - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

 

 

ПРОГРАМА 

«Членські внески Єврорегіон Карпати Україна-Карпатська агенція 

регіонального розвитку» 

 на 2021 рік 

3. Загальна частина 

Великолучківська сільська рада входить до Асоціації міст України. 

Асоціація міст України та громад створена для сприяння розвитку місцевого 

самоврядування в Україні, для захисту конституційних прав та свобод 

територіальних громад, сприяння розвитку місцевого самоврядування та 

удосконалення його законодавчої бази, сприяння соціально - економічного 

розвитку громади, захисту прав та законодавчих інтересів громад органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб, сприяння обміном досвіду в 

розв’язанні питань місцевого розвитку, надання членам інформаційних послуг, 

консультаційної, методичної та практичної допомоги. 

4. Мета Програми 

Метою Програми є сплата членських внесків в Єврорегіон Карпати 

Україна-Карпатська агенція регіонального розвитку 

3. Основні завдання Програми 

 Завданням Програми є виконання обов'язків членів Асоціацій; оплата 

членських внесків виконавчим комітетом Великолучківської сільської ради, як 

дійсного члена Асоціацій. 

4. Етапи виконання Програми 

Програма виконується протягом 2021 рік. 

5. Загальний обсяг фінансування Програми 

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

виконання Програми, з бюджету Великолучківської сільської ради складає 

20000 грн. 

6. Джерела фінансування Програми 

 Джерелом фінансування Програми є бюджетні кошти, передбачені для 

цієї мети в бюджеті Великолучківської сільської ради на 2021 рік. 

 Головним розпорядником бюджетних коштів є Великолучківська сільська  

рада. 

7. Очікувані результати 

 Активна участь громади, яку представляє Великолучківська сільська рада 

у суспільному житті району, області та держави. Повноважними 

представниками громади в роботі Асоціації є сільський голова . 

8. Контроль за ходом виконання програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 

виконавцями, зазначеними у цій Програмі.  
Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на 

Великолучківську  сільську раду.  
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10. Напрями діяльності та заходи Програми 

ЗАХОДИ 
Відповідальні 

за виконання 

Бюджет Великолучківської 

сільської ради, грн 

2021 рік  

Сплата 

членських 

внесків 

Великолучківська 

сільська рада 
20000 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Десята сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.08.2021 року с.Великі Лучки   № 
 

 

Про   організацію харчування пільгової категорії учнів у закладах освіти у 

2021-2022 навчальних роках 

  

 Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III, «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1999 №3551-ХІІ, постановами 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591«Про затвердження норм 

харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 

19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 № 116 «Про 

затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів 

у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 

надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», на 

виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти 

і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку 

організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», наказу 

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)», з метою забезпечення 

повноцінного харчування учнів пільгової категорії у загальноосвітніх  закладах  

Великолучківської територіальної громади, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради вирішив: 

               1. Організувати безкоштовне харчування, за рахунок коштів місцевого 

бюджету, дітей пільгових категорій закладів загальної середньої освіти, а саме: 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, учнів із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України  «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей, батьки яких є учасниками або 

загинули у зоні проведення АТО/ООС, дітей з числа внутрішньо переміщених 

осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 
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збройних конфліктів, здобувачів освіти з числа дітей працівників органів 

внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків. 

              2.  Дозволити керівникам загальноосвітніх  закладів, за рішенням 

педагогічної ради закладу та погодженням з батьківським комітетом, 

організовувати  харчування для учнів груп подовженого дня та учнів, не 

включених в перелік категорій дітей, визначених пунктом 1 даного рішення за 

кошти батьків. 

              3. Відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської  сільської ради (Рубіш М.А.) встановити у 2021-2022 

навчальному році вартість: 

           гарячого харчування для учнів категорій, включених в перелік пункту 1 

даного рішення, які навчаються у загальноосвітніх закладах, у розмірі 14.00 

грн.; 

              4. Керівникам загальноосвітніх закладів Великолучківської 

територіальної громади: 

               4.1.Забезпечити виконання вимог нормативно-правових документів з 

питань організації харчування учнів та дотримання санітарно-гігієнічних норм. 

              4.2.Тримати на постійному контролі оформлення документів, що 

підтверджують право на одержання безкоштовного харчування, згідно вимог 

чинного законодавства. 

              5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника 

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

начальника відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради Рубіш М.А. 

 

 

 

Сільський голова                                                                     В.Коштура 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Десята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

03.08.2021   с.Великі Лучки   № 
 

 

Про Програму  відновлення об’єктів закладів освіти комунальної власності 

Великолучківської територіальної громади   
 

 Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в України», сільська рада вирішила: 

1.Затвердити Програму відновлення об’єктів закладів освіти 

комунальної власності Великолучківської територіальної громади (додається). 

2. Фінансування  заходів  Програми  здійснювати  у межах  видатків, 

передбачених бюджетом Великолучківської  сільської ради на 2021 роки та 

інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

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

 

  

Сільський голова                                                                              В.Коштура  
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення десятої сесії  восьмого 

скликання  Великолучківської   

сільської ради 

03.08.2021 № 

 

 

ПРОГРАМА 

відновлення об’єктів закладів освіти комунальної власності 

Великолучківської територіальної громади 

 

1. Загальні положення Програми 
Програма створена відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». Програмою передбачена реалізація заходів 

з реконструкції об’єкту комунального призначення за рахунок коштів 

сільського бюджету, коштів державного бюджету за наявності відповідних 

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

Основними завданнями Програми є, відновлення  об'єктів територіальної 

громади, що дозволить поступово наблизити розв’язання гострих соціальних та 

екологічних питань, підвищити рівень життєзабезпечення населення, 

конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість громади.   

2. Мета Програми 
Програма створена з метою  відновлення закладів освіти комунальної 

власності громади Великолучківської сільської ради, а саме  виготовлення:  

- експертиза проектно-кошторисної документації  

- відновлення об’єктів закладів освіти,  розвитку територій шляхом 

реконструкції та відновлення об’єктів для створення належних умов праці та 

виконання інвестиційних проектів. 

3. Завдання програми 
Основними завданнями Програми є виготовлення:  

- проектно-кошторисної документації для  відновлення закладів освіти 

комунальної власності громади Великолучківської сільської ради;  

-  експертизи проектно-кошторисної документації ; 

-  відновлення  об’єктів закладів освіти комунальної власності громади 

Великолучківської сільської ради; 

4. Фінансове забезпечення програми 
        Фінансування цієї Програми буде здійснюватися в межах бюджетних 

призначень бюджету Великолучківської сільської ради на 2021 рік. Загальний 

обсяг видатків по Програмі становить 14 800,00 грн. 

          Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок надходжень 

бюджету Великолучківської сільської ради може змінюватися відповідно до 

рішень сільської ради про внесення змін до бюджету Великолучківської 

сільської ради. 

5. Контроль за реалізацією Програми 
Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший 

заступник сільського голови та постійна комісія з питань  планування, фінансів, 
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бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Десята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.08.2021  с.Великі Лучки                                                                         № 

 

Про затвердження Порядку передачі в оренду 

комунального майна Великолучківської сільської ради 
                                  

             Відповідно до статей 142, 143 Конституції України, статей 759 - 763 

Цивільного кодексу України, статей 283 - 289, 291 Господарського кодексу 

України, пункту 31 статті 26, частини 5 статті 60 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та 

комунального майна", Порядку передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 

№ 483, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження примірних 

договорів оренди державного майна» №820 від 12 серпня 2020 року, 

Великолучківська сільська рада вирішила: 

  
1.Затвердити Порядок передачі в оренду комунального майна 

Великолучківської сільської ради (додається). 

2.Затвердити Типовий договір оренди комунального майна 

Великолучківської сільської ради (додаток 1). 

3.Делегувати виконавчому комітету Великолучківської сільської ради 

повноваження щодо прийняття рішень стосовно оренди комунального майна. 

4.Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію  з 

питань з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою  (Шимон В.В.). 

 

                    Сільський голова                                             В.Коштура 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення десятої сесії восьмого 

скликання Великолучківської 

сільської ради 

03.08.2021 № 

 

 

 

Порядок передачі в оренду комунального майна   

Великолучківської сільської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок передачі в оренду комунального майна 

Великолучківської сільської ради (далі - Порядок) розроблений на підставі 

Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу 

України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду 

державного та комунального майна", Постанови Кабінету Міністрів України від 

№ «Про затвердження Порядку передачі в оренду державного та комунального 

майна», "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні" та інших нормативно-правових актів і регулює: організаційно 

розпорядчі відносини, пов’язані з передачею в оренду об’єктів права 

комунальної власності Великолучківської сільської ради; правові відносини 

між орендодавцем та орендарем щодо використання комунального майна; 

порядок укладання, продовження та припинення договорів оренди 

комунального майна, передачі його в суборенду. 

1.2. Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні: 

авторизаційні дані - ідентифікаційні дані, що створюються учасником під час 

проходження реєстрації в електронній торговій системі через електронний 

майданчик, за допомогою яких проводиться перевірка його повноважень щодо 

доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій в електронній 

торговій системі для участі в електронних аукціонах; 

адміністратор електронної торгової системи - юридична особа, визначена 

Кабінетом Міністрів України за пропозицією центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

реалізації майна (майнових прав, інших активів) або прав на нього на 

конкурентних засадах у формі аукціонів, у тому числі електронних аукціонів, та 

здійснює контроль за її реалізацією. Адміністратор електронної торгової 

системи є відповідальним за забезпечення функціонування електронної 

торгової системи; 

аукціон – спосіб передачі в оренду комунального майна особі, яка 

запропонувала найбільшу орендну плату, що проводиться в електронній формі; 

балансоутримувач – підприємства, установи та організації, за якими 

закріплене майно Великолучківської сільської ради на праві господарського 

відання і яке передається в оренду; 
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гарантійний внесок - сума коштів у розмірі, визначеному Порядком передачі 

майна в оренду, що вноситься потенційним орендарем об’єкта оренди для 

забезпечення виконання його зобов’язання щодо участі в аукціоні у вигляді 

грошових коштів на рахунок оператора електронного майданчика або у формі 

безвідкличної банківської гарантії у випадках, передбачених Порядком 

передачі майна в оренду, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 

електронна торгова система (ЕТС) - дворівнева інформаційно-

телекомунікаційна система, що включає центральну базу даних та електронні 

майданчики, які взаємодіють з центральною базою даних через інтерфейс 

програмування додатків такої центральної бази даних. ЕТС забезпечує 

можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і 

документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в 

електронній формі; 

електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, який функціонує у 

мережі Інтернет, підключений до центральної бази даних та забезпечує 

орендодавцю, потенційним орендарям, учасникам можливість користуватися 

сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення 

аукціонів в електронній формі; 

етап подання цінових пропозицій для проведення електронного аукціону - 

проміжок часу, протягом якого всім учасникам надається можливість робити 

цінові пропозиції відповідно до цього Порядку; 

етап подання цінових пропозицій для проведення електронного аукціону за 

методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій - проміжок часу, що складається з двох періодів - 

періоду подання закритих цінових пропозицій всіма учасниками, крім того, що 

зробив ставку, та періоду подання цінової пропозиції учасником, що зробив 

ставку; 

закрита цінова пропозиція для проведення електронного аукціону - сума 

коштів, сплата якої декларується учасником до проведення електронного 

аукціону та подається в особистому кабінеті через оператора електронного 

майданчика в електронній торговій системі до закінчення кінцевого терміну 

подання заяв на участь в електронному аукціоні; 

закрита цінова пропозиція для проведення електронного аукціону за 

методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій - сума коштів, сплата якої декларується 

учасниками в електронній торговій системі, крім того, що зробив ставку; 

індивідуальний код учасника - набір цифр та літер, автоматично присвоєний 

електронною торговою системою учаснику після його реєстрації для участі в 

електронному аукціоні; 

індивідуально визначене майно – конкретна річ, яка відрізняється від інших 

особливими ознаками; 

комісія з розгляду скарг та підготовки пропозицій - постійно діючий 

колегіальний орган, що утворюється з метою розгляду скарг та пропозицій 

стосовно організації і проведення аукціонів, у тому числі електронних 

аукціонів (відкритих торгів (аукціонів), та прийняття рішень за результатами 

розгляду таких скарг та пропозицій центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері реалізації майна 



Проект 

(майнових прав, інших активів) або прав на нього на конкурентних засадах у 

формі аукціонів, у тому числі електронних аукціонів, та здійснює контроль за її 

реалізацією; 

крок аукціону для проведення електронного аукціону та електронного 

аукціону зі зниженням стартової ціни - мінімальна надбавка, на яку в ході 

електронного аукціону (або на етапі подання закритих цінових пропозицій) 

може здійснюватися підвищення цінової пропозиції; 

крок аукціону для проведення електронного аукціону за методом 

покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання 

цінових пропозицій - дисконт, на який в ході електронного аукціону 

автоматично і поступово здійснюється зниження стартової орендної плати за 

лот протягом періоду проведення електронного аукціону до моменту 

автоматичного здійснення останнього з визначених кроків або до моменту 

здійснення ставки учасником, та мінімальна надбавка, на яку в ході 

електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції; 

лот - об’єкт оренди, який виставляється на електронний аукціон; 

об’єкт оренди - комунальне майно Великолучківської сільської ради, що 

передається в оренду; 

нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення 

яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення; 

 некомерційні організації - непідприємницькі товариства, громадські 

об’єднання, благодійні, творчі спілки; 

 оператор електронного майданчика - юридична особа, яка має право 

використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, 

укладеного з адміністратором ЕТС; 

 оренда - речове право на майно, відповідно до якого орендодавець передає або 

зобов’язується передати орендарю майно у користування за плату на певний 

строк; 

 орендар - фізична або юридична особа, яка на підставі договору оренди бере 

майно у користування за плату на певний строк; 

орендодавець – Великолучківська сільська рада, або органи, установи, 

організації, підприємства, комунальні підприємства, уповноважені 

Великолучківською сільською радою управляти комунальним майном, які на 

підставі договору оренди передають майно у користування за плату на певний 

строк; 

орендна плата – це платіж, який вносить орендар за користування майном, 

переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої 

діяльності; 

особистий кабінет - складова частина електронної торгової системи, яка дає 

змогу орендодавцю, балансоутримувачу, потенційному орендарю, учаснику 

провадити діяльність в електронній торговій системі відповідно до цього 

Порядку; 

 Перелік першого типу - Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про 

передачу в оренду на аукціоні; 

 Перелік другого типу - Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про 

передачу в оренду без проведення аукціону; 

Переліки - Перелік першого типу і Перелік другого типу; 



Проект 

період для подання ставки в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання 

цінових пропозицій - проміжок часу між стартом електронного аукціону та 

кожним наступним автоматичним покроковим зниженням стартової орендної 

плати, протягом якого учасник має право зробити ставку, що відповідає 

поточній ціні лота; 

період проведення електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових 

пропозицій - проміжок часу, протягом якого здійснюється автоматичне 

покрокове зниження стартової орендної плати за лот на визначену відповідно 

до вимог цього Порядку кількість кроків та подання цінових пропозицій (у разі 

здійснення ставки учасником) на умовах, встановлених цим Порядком; 

плата за участь в аукціоні (винагорода оператору) - грошова винагорода 

оператора електронного майданчика, яка сплачується переможцем 

електронного аукціону відповідно до договору між оператором електронного 

майданчика та учасником додатково до суми коштів, запропонованої ним за 

орендований лот; 

попередня згода на очікування - запевнення учасника аукціону, надане 

оператору електронного майданчика, в тому, що у разі внесення ним другої за 

розміром цінової пропозиції/закритої цінової пропозиції/ставки він 

погоджується на очікування результатів електронного аукціону відповідно до 

цього Порядку та на отримання його гарантійного внеску після моменту, 

визначеного цим Порядком; 

потенційний орендар - особа, яка має намір взяти участь в електронному 

аукціоні або отримати майно в оренду без проведення аукціону; 

поточна ціна лота - орендна плата за лот, яка відображається в режимі 

реального часу та діє протягом періоду між початком автоматичного 

покрокового зниження стартової орендної плати за об’єкт оренди, включаючи 

проміжок часу між здійсненням останнього кроку та завершенням 

електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових пропозицій; 

прикладний програмний інтерфейс - інтерфейс програмування додатків, 

доступ до якого надається як відкритий код, який визначає функціональність, 

що надається електронною торговою системою, та призначений для 

підключення електронних майданчиків (операторів електронних майданчиків) 

до електронної торгової системи; 

 реєстраційний внесок - сума коштів у розмірі 0,1 мінімальної заробітної 

плати, діючої станом на 1 січня поточного року, яка вноситься потенційним 

орендарем на відповідний рахунок оператора електронного майданчика за 

реєстрацію заяви на участь в аукціоні. Реєстраційний внесок не повертається 

потенційному орендарю, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів 

України; 

рухоме майно – рухомі речі, які можна вільно пересувати в просторі 

(включаючи гроші, цінні папери, право вимоги тощо); 

ставка - дія учасника, вчинена в ході електронного аукціону за методом 

покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання 

цінових пропозицій, яка зупиняє автоматичне покрокове зниження орендної 



Проект 

плати за лот та свідчить про згоду учасника сплатити поточну орендну плату за 

лот, шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі модуля електронного 

аукціону з використанням відповідного функціоналу електронної торгової 

системи; 

стартова орендна плата - орендна плата, починаючи від якої потенційні 

учасники конкурсу можуть надавати свої конкурсні пропозиції; розрахована 

відповідно до цього Закону, яка зазначається в оголошенні про передачу майна 

в оренду; 

суборенда – цивільно-правові відносини, засновані на договорі, за яким одна 

сторона зобов’язується передати частину майна, орендарем якого вона є, у 

користування на строк третій особі;  

унікальне гіперпосилання - текст із записом адреси веб-сайту в Інтернеті, 

натискання на який дає змогу перейти на сторінку електронного аукціону в 

електронній торговій системі та можливість участі в електронному аукціоні і є 

єдиним ідентифікатором учасника; 

Орган уповноважений даним рішенням співпрацювати з операторами 

електронних майданчиків щодо оренди комунального майна сільської ради 

(надалі- Орган) - органи, установи, організації, підприємства, комунальні 

підпиємства, уповноважені сільською  радою управляти комунальним майном, 

які на підставі договору оренди передають майно у користування за плату на 

певний строк; 

учасник - фізична особа або юридична особа в особі уповноваженого 

представника, яка виявила намір взяти участь в електронному аукціоні, 

сплатила реєстраційний та гарантійний внески, пройшла процедуру реєстрації 

для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про 

реєстрацію та індивідуальний код учасника відповідно до цього Порядку; 

цінова пропозиція для проведення електронного аукціону за методом 

покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання 

цінових пропозицій - сума коштів, сплата якої декларується учасником, що 

зробив ставку; 

цінова пропозиція для проведення електронного аукціону - сума коштів, 

сплата якої декларується учасником у ході електронного аукціону. 

центральна база даних - сукупність технічних та програмних засобів у складі 

інтерфейсів програмування додатків, модулів аукціонів, допоміжних 

програмних сервісів та баз даних, що забезпечують можливість проведення 

процедури аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до 

інформації учасникам аукціону в електронній формі. Поточна використовувана 

версія програмного коду всіх складових центральної бази даних є відкритою та 

загальнодоступною. 

 

2.Об’єкти оренди 
2.1. Об’єктами оренди є: 

- нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме 

індивідуально визначене комунальне майно. 



Проект 

Передача в оренду пам’яток культури, цілісних майнових комплексів 

підприємств та їх структурних підрозділів здійснюється відповідно до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон). 

2.2. Перелік об'єктів права комунальної власності Великолучківської сільської 

ради, які не можуть бути об’єктами оренди, визначається відповідно до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна». 

3. Орендодавці та орендарі  

3.1. Орендодавцями комунального майна Великолучківської сільської ради є: 

- органи, уповноважені Великолучківської сільської ради управляти 

комунальним майном ради. 

3.2. Орендарями комунального майна Великолучківської сільської ради (далі - 

майна) можуть бути: 

- фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних 

держав, міжнародні організації та особи без громадянства. 

3.3. Не можуть бути орендарями: 

- фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та 

інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", а 

також пов’язані з ними особи; 

- юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в 

порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"; 

- фізичні та юридичні особи, зареєстровані в державах, включених FATF до списку 

держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних 

злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного 

капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам; 

- фізичні та юридичні особи, які перебувають у процедурах банкрутства 

(неплатоспроможності) або у процесі припинення; 

- працівники орендодавця - щодо майна, яке надається в оренду такими 

орендодавцями; 

- працівники уповноважених органів Орган та балансоутримувачів - щодо майна, 

оренда якого погоджується такими уповноваженими органами Орган або яке 

знаходиться на балансі таких балансоутримувачів. 

4.Функціонування електронної торгової системи 
4.1. Формування протоколів про результати електронних аукціонів здійснюється в 

електронній торговій системі автоматично в день завершення електронного 

аукціону, а в разі коли для участі в аукціоні не подано жодної заяви на участь в 

аукціоні або подано таку заявку від одного орендаря, — в день закінчення 

кінцевого строку подання заяв на участь в електронному аукціоні за формою, 



Проект 
оприлюдненою на офіційному веб-сайті адміністратора електронної торгової 

системи. 

Особливості функціонування електронної торгової системи для підготовки та 

проведення електронних аукціонів визначаються адміністратором у регламенті 

роботи електронної торгової системи. 

4.2. Доступ до електронної торгової системи здійснюється виключно через сервіси, 

що надаються операторами електронних майданчиків, відповідно до цього 

Порядку. 

4.3. Доступ до інформації, що розміщується в електронній торговій системі, 

забезпечується за допомогою прикладного програмного інтерфейсу. 

4.5. Інформація в електронній торговій системі розміщується українською мовою 

та у випадках, коли використання букв українського алфавіту (символів) 

призводить до спотворення такої інформації, — англійською або іншими мовами. 

Використання латинських та інших символів під час написання слів кирилицею не 

допускається. 

4.6. Потенційний орендар та орендодавець отримують доступ до електронної 

торгової системи через сервіси, які надаються оператором електронного 

майданчика. Для участі в електронному аукціоні оператор електронного 

майданчика забезпечує учасника унікальним гіперпосиланням, за яким надається 

тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону в 

електронній торговій системі. 

4.7. Адміністратор забезпечує цілодобове функціонування електронної торгової 

системи, крім проміжку часу, протягом якого здійснюватиметься модернізація 

електронної торгової системи (регламентні роботи) та доступ до електронної 

торгової системи буде тимчасово зупинено, та технічну можливість доступу до 

електронного аукціону, в тому числі до інформації про його проведення. 

Електронна торгова система працює за київськими датою та часом. Форматом 

позначення дати в електронній торговій системі є рік, місяць, день. 

Електронна торгова система забезпечує можливість встановлення початку 

проведення електронного аукціону протягом робочого часу (понеділок — 

п’ятниця з 9 до 18 години). 

4.8. Форматами позначення часу є години; години та хвилини; хвилини, секунди і 

мілісекунди (час зазначається в 24-годинному форматі). 

4.9. Будь-яка дія, вчинена в електронній торговій системі з особистого кабінету 

потенційного орендаря, учасника та орендодавця, балансоутримувача та 

уповноваженого органу Орган вважається такою, що вчинена відповідною особою. 

4.10. Учасники подають запитання в електронній торговій системі через інтерфейс 

електронного майданчика в текстовому вигляді без можливості приєднання 

файлів. 

4.11. Учасники подають запитання щодо електронного аукціону до завершення 

дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 



Проект 
Усі запитання зберігаються в електронній торговій системі. 

4.12. Інформація про учасників, що подали запитання, розкривається лише після 

моменту закінчення електронного аукціону. 

5. Етапність передачі майна в оренду 

5.1. Етапність передачі в оренду комунального майна передбачає: 

- прийняття виконавчим комітетом Великолучківської сільської ради рішення про 

намір передачі майна в оренду; 

- внесення Органом інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС; 

- прийняття Великолучківської сільської ради рішення про включення 

потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу або Переліку другого типу 

(може бути прийнято одночасно із рішенням про намір передачі майна в оренду); 

- розміщення Органом в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду; 

- проведення аукціону на право оренди майна або передача об’єкта в оренду без 

проведення аукціону; 

- кваліфікація переможця, підписання протоколу; 

- підписання договору оренди та публікація договору в ЕТС. 

6. Ініціатива щодо оренди комунального майна 
6.1. Ініціатива щодо оренди комунального майна може виходити від: 

- Великолучківської сільської ради; 

- виконавчого комітету Великолучківської сільської ради; 

- орендодавців та балансоутримувачів комунального майна Великолучківської 

сільської ради;  

- потенційних орендарів. 

7. Прийняття рішення про намір передачі майна в оренду та порядок 

включення об’єкта оренди до переліку відповідного типу 
7.1. Рішення про намір передачі майна в оренду приймається виконавчим 

комітетом Великолучківської сільської ради, а рішення про включення об’єктів 

комунальної власності до Переліку першого типу та Переліку другого типу- 

Великолучківською сільською радою. 

7.2. Потенційний орендар, зацікавлений в одержанні в оренду нерухомого або 

індивідуально-визначеного майна, через електронну торгову систему звертається 

до Органу із заявою про включення цього майна до Переліку відповідного типу 

згідно з Порядком передачі майна в оренду. 

Порядок реєстрації потенційного орендаря для подання ним заяви про включення 

майна до переліку відповідного типу визначається згідно з правилами 

функціонування електронного майданчика, через який орендар подає заяву. 



Проект 
Заява про включення майна до переліку відповідного типу подається шляхом 

заповнення електронної форми через особистий кабінет в електронній торговій 

системі і завантаження електронних копій документів, відповідно до Пункту 7.3 

цього Порядку. 

Оператор електронного майданчика зобов’язаний не розголошувати найменування 

та/або прізвище, ім’я, по-батькові, та іншу інформацію про потенційних орендарів, 

які подали заяву про включення майна до Переліку відповідного типу. 

7.3. У заяві потенційний орендар зазначає такі відомості: 

- відому йому інформацію про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його 

ідентифікувати; 

- бажаний розмір площі об'єкта в разі, якщо заява подається лише щодо частини 

об’єкта; 

- цільове призначення, за яким об'єкт оренди планується використовувати, згідно з 

Додатком 3 до цього Порядку; 

- бажаний строк оренди, а якщо об'єкт планується використовувати погодинно - 

бажаний графік використання об'єкта; 

- тип Переліку, до якого пропонується включити об'єкт оренди; 

- обґрунтування доцільності включення майна до Переліку другого типу, якщо 

заява подається щодо включення майна до такого Переліку; 

- контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної 

пошти), а для юридичних осіб - також ідентифікаційний код юридичної особи в 

Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України. 

У випадку подання заяви щодо включення майна до Переліку другого типу до 

заяви додаються документи, передбачені Додатком 1 до цього Порядку. 

7.6. Орендодавець протягом десяти робочих днів з дати отримання відповідної 

заяви погоджує її у балансоутримувача такого майна, крім випадків коли 

орендодавець та балансоутримувач одна особа. 

Інші орендодавці комунального майна Великолучківської сільської ради заяву з 

погодженням балансоутримувача, передають до Органу із супровідним листом. 

7.7. Балансоутримувач повинен погодити передачу в оренду майна або відмовити 

у включенні об’єкта до відповідного Переліку в разі наявності однієї з підстав, 

передбачених даним Порядком. 

7.8. Якщо ініціатором передачі в оренду об’єкта оренди є орендодавець, він 

звертається до балансоутримувача для погодження передачі в оренду даного 

об’єкта. 

7.9. Якщо ініціатором оренди виступають інші орендодавці крім Органу, то вони у 

письмовій формі звертаються до Органу. До листа (ініціативи) додається 



Проект 
інформація про потенційний об’єкт оренди, необхідна для розміщення в 

електронній торговій системі, та погодження балансоутримувачем такого майна. 

7.10. Заява орендодавця про включення майна до Переліку відповідного типу 

подається відповідно до даного Порядку. 

7.11. Якщо на ім’я балансоутримувача надійшла заява від потенційного орендаря, 

то балансоутримувач такого об’єкта направляє дану заяву до Органу зі своїм 

погодженням або відмовою. 

7.12. Якщо ініціатором передачі в оренду майна є балансоутримувач то він у 

письмовій формі звертається до Органу з пропозицією щодо передачі даного 

майна в оренду. Пропозиція від балансоутримувача про передачу в оренду об’єкта 

вважається його погодженням заяви орендаря на передачу даного об’єкта в 

оренду. 

До звернення від балансоутримувача додається інформація про потенційний 

об’єкт оренди, необхідна для розміщення в електронній торговій системі. 

7.13. Орган на підставі заяви від орендаря, листів від балансоутримувачів та інших 

орендодавців формує перелік об’єктів, що пропонуються до передачі в оренду та 

виносить його на розгляд виконавчого комітету ради. 

7.14. Виконавчий комітет розглядає перелік об’єктів, в разі потреби вносить свої 

доповнення та виносить рішення.. 

7.15. Виконавчим комітетом Великолучківської сільської ради  можуть бути 

прийняті наступні рішення: 

- рішення про намір передачі майна в оренду та включення об`єкту оренди до 

відповідного Переліку першого чи другого типу; 

- рішення про відмову у передачі майна в оренду та відмову у включенні об`єкта 

оренди до відповідних переліків першого чи другого типу. 

Під час прийняття рішення про передачу майна в оренду на аукціоні 

затверджуються умови передачі майна в оренду, додаткові умови (в разі наявності) 

відповідно до пункту 11.9. Порядку 

7.16. Відсутність рішення Великолучківської сільської ради про включення або 

відмову включення об’єкта до одного з переліків протягом 40 робочих днів з дати 

отримання заяви потенційного орендаря вважається погодженням передачі майна 

в оренду. 

7.17. Про прийняте рішення Орган повідомляє заявника протягом трьох робочих 

днів з дати його прийняття. 

У разі включення об’єкта до відповідного Переліку за заявою іншої особи, яка 

подана раніше, Орган інформує заявника про таке включення протягом трьох 

робочих днів. 



Проект 

7.18. У разі якщо ініціатором оренди майна є Великолучківська сільська рада або 

виконавчий комітет Великолучківської сільської ради, то рішення про 

доцільність передачі майна в оренду, вже є погодженням передачі майна в оренду. 

Орган повинен протягом 10 робочих днів з дати отримання рішення про 

доцільність передачі майна в оренду погодити його у Балансоутримувача. 

7.19. Після прийняття виконавчим комітетом Великолучківської сільської ради 

рішення про намір передачі майна в оренду, та/або Великолучківською сільською 

радою рішення про включення об’єкту оренди до відповідного Переліку, Орган 

вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, обсязі та 

строки, передбачені даним Порядком. 

7.20. Рішення виконавчого комітету Великолучківської сільської ради про намір 

передачі майна в оренду та включення об’єктів до Переліку другого типу, а також 

додаткові критерії включення до одного з Переліків, у випадку їх визначення, 

підлягають опублікуванню на офіційному вебсайті Великолучківської сільської 

ради не пізніше 10 календарних днів з дня їх прийняття та/або визначення. 

7.21. Рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у передачі майна 

в оренду може бути скасовано або змінено виконавчим комітетом 

Великолучківської сільської ради; рішення про включення об’єкта до одного з 

Переліків чи про виключення з них може бути скасовано або змінено рішенням 

Великолучківської сільської ради. 

7.22. Рішення про виключення майна з Переліків може бути прийнято не пізніше: 

- дня, що передує дню проведення аукціону, якщо майно включено до Переліку 

першого типу; 

- дня, що передує дню укладення договору оренди, якщо майно включено до 

Переліку другого типу. 

7.23. Переліки оприлюднюються в ЕТС та на офіційному вебсайті 

Великолучківської сільської ради  

7.24. Великолучківська сільська рада може прийняти рішення про недоцільність 

включення об’єкту оренди до Переліку другого типу у випадку наявності поданої 

заяви про включення об’єкту оренди до переліку Першого типу або подання такої 

заяви орендодавцем, балансоутримувачем протягом 5 робочих днів з дня 

отримання Органом заяви про включення об’єкта оренди до Переліку другого 

типу, якщо такий об’єкт є комерційно привабливим та є недоцільним для 

включення до Переліку другого типу. У такому разі орендодавець пропонує 

заявнику подати заяву щодо включення іншого об’єкта до Переліку другого типу 

або подати заяву на оренду щодо майна вже включеного до Переліку другого типу. 

7.25. У разі відмови у включенні майна до переліку відповідного типу з підстав 

передбачених пунктами 9.1.3 і 9.1.7 цього Порядку Орган протягом 3 робочих днів 

з дати прийняття такого рішення надсилає ініціатору оренди копію рішення, що 

має містити підстави та причини такої відмови. У такому рішенні надаються 

рекомендації ініціатору оренди для усунення недоліків, зокрема, щодо зміни 

зазначеного в заяві цільового призначення, якщо конкретний об’єкт оренди може 
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бути використаний лише за визначеним цільовим призначенням, або щодо зміни 

площі (частини) об’єкта оренди, а також, якщо ініціатором був потенційний 

орендар, надається інформація щодо інших об’єктів, які можуть бути або вже 

включені до відповідних Переліків. 

Ініціатор оренди усуває недоліки заяви протягом 15 робочих днів з дати 

отримання рішення про відмову у включенні майна до переліку та подає уточнену 

заяву. Якщо ініціатором оренди був потенційний орендар, він подає уточнену 

заяву Органу. Великолучківська сільська рада протягом 10 робочих днів приймає 

рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу. 

Рішення про включення об'єкта до переліку відповідного типу та рішення про 

намір передачі майна в оренду приймається за умови відсутності підстав для 

відмови у включенні об’єкта до відповідного Переліку. 

7.26. Якщо станом на дату прийняття рішення про включення об’єкта до переліку 

відповідного типу право власності територіальної громади на об’єкт оренди, що є 

нерухомим майном і має балансову вартість, не зареєстровано Орган вживає 

заходів для здійснення такої реєстрації. 

7.27. У випадку прийняття рішення про зміну або скасування рішення про 

включення об'єкта до одного з переліків або про відмову у включенні об'єкта до 

одного з переліків, Орган оприлюднює його в електронній торговій системі 

протягом 3 робочих днів з дати отримання відповідного рішення. 

  

8.Внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС 
8.1. Внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до електронної торгової 

системи здійснюється Органом через його особистий кабінет, на підставі листів 

від бадансоутримувачів майна та інших орендодавців, протягом 10 робочих днів з 

дати прийняття рішення виконавчого комітету Великолучківської сільської ради 

про намір передачі майна в оренду та після прийняття рішення Великолучківської 

сільської ради про включення майна до одного з Переліків 

8.2. Інформація про потенційний об’єкт оренди включає в себе такі відомості: 

8.2.1. загальна інформація: 

- тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди; 

- залишкова балансова вартість та первісна балансова вартість об’єкта, якщо 

об’єкт включено до Переліку першого типу; 

- тип об’єкта; 

- пропонований строк оренди; 

- посилання на пункт Методики розрахунку, затвердженої КМУ , яким 

встановлена орендна ставка для запропонованого цільового призначення, у 

випадках якщо об’єкт пропонується до включення до Переліку другого типу; 

- інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкту до переліку майна, що підлягає приватизації; 
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- рішення виконавчого комітету Великолучківської сільської ради про намір 

передати майно в оренду та рішення Великолучківської сільської ради про 

включення до одного з Переліків; 

- фотографічне зображення майна (відеоматеріали за наявності) 

8.2.2. якщо об'єкт є нерухомим майном додатково зазначається: 

- місцезнаходження об'єкта; 

- загальна і корисна площа об’єкта; 

- характеристика об’єкта оренди (будівля в цілому або частина будівлі, із 

зазначенням місця розташування об’єкта в будівлі (надземний, цокольний, підвал, 

напівпідвал, технічний або мансардний поверх, номер поверху або поверхів); 

- технічний стан об’єкта, інформацію про потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями; 

- поверховий план об’єкта; 

- якщо пропонований строк оренди становить більше п'яти років одночасно 

зазначається інформація про стан реєстрації права власності Великолучківської 

сільської ради на об'єкт оренди у державному реєстрі прав власності на нерухоме 

майно; 

- інформація про цільове призначення об’єкта оренди у випадках неможливості 

використання об’єкта за будь-яким цільовим призначенням, крім випадку коли 

виконавчим комітетом Великолучківської сільської ради прийнято рішення про 

використання об’єкта за конкретним цільовим призначенням, та у випадках 

включення об’єкта до Переліку другого типу; 

- інформація про наявність окремих особових рахунків на об'єкт оренди, відкритих 

постачальниками комунальних послуг, або інформація про порядок участі 

орендаря у компенсації балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг, 

якщо об'єкт оренди не має окремих особових рахунків, відкритих для нього 

відповідними постачальниками комунальних послуг; 

8.2.3. якщо об’єктом є транспортний засіб додатково зазначається: 

- марка; 

- модель; 

- рік випуску; 

- об’єм двигуна; 

- вид пального; 

- пробіг; 

- комплектація; 
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- потреба у ремонті; 

- колір; 

8.2.4. якщо об’єктом є інше окреме індивідуально визначене майно додатково 

зазначається: 

- найменування об’єкта оренди 

- його характеристики та параметри (розмір, об’єм, кількість тощо) за можливості 

його визначити 

- інша інформація, яка дозволяє ідентифікувати майно. 

8.3. Якщо об'єкт пропонується включити до Переліку другого типу, до інформації 

додатково долучаються заява та документи, подані потенційним орендарем. 

8.4. В інформації про потенційний об’єкт оренди можуть зазначатись інші 

відомості, визначені балансоутримувачем або орендодавцем. 

8.5. У разі, якщо балансоутримувач/орендодавець звертається до Органу із 

клопотанням про включення потенційного об'єкта оренди до одного з Переліків, 

таке клопотання складається в довільній формі і включає такі відомості: 

- цільове призначення, за яким об'єкт використовувався перед тим як він став 

вакантним; 

- період часу протягом якого об'єкт не використовується; 

- інформацію про особу, яка використовувала об'єкт перед тим як він став 

вакантним (якщо такою особою був балансоутримувач, зазначається "об'єкт 

використовувався балансоутримувачем"); 

- контактні дані балансоутримувача (поштова адреса, номер телефону, адреса 

електронної пошти). 

8.6. Клопотання балансоутримувача/орендодавця про включення потенційного 

об'єкта оренди до одного з Переліків надсилається Органу одночасно з 

надсиланням інформації про потенційний об’єкт оренди. 

8.7. Не можуть бути використані за будь-яким цільовим призначенням такі об’єкти 

оренди: 

- майно закладів охорони здоров’я; 

- соціально-культурного призначення (майно закладів культури, фізичної культури 

і спорту); 

- нерухоме майно, в якому розміщені органи державної влади або органи 

місцевого самоврядування, Збройних Сил, Служби безпеки, Державної 

прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації, правоохоронних органів і органів доходів і зборів; 
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майно, що було закріплене на праві господарського відання за Національним 

банком і передане до сфери Орган інших державних органів або у комунальну 

власність або закріплене на праві господарського відання за Національним банком 

з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки 

Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення 

готівкового грошового обігу; 

- майно, щодо якого виконавчим комітетом Великолучківської сільської ради 
прийняте рішення про його використання за конкретним цільовим призначенням. 

Такі об’єкти оренди можуть використовуватись лише для розміщення відповідних 

закладів або лише зі збереженням профілю діяльності, за конкретним цільовим 

призначенням, встановленим рішенням виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради, крім випадків, що передбачають використання частини такого 

майна з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо 

вказаними закладами, пов’язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності 

таких закладів, їх працівників та відвідувачів. Зазначені об’єкти можуть також 

використовуватися для проведення науково-практичних культурних мистецьких 

громадських суспільних та політичних заходів. 

Обмеження по використанню майна закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-

культурного призначення (майна закладів культури, об'єктів спортивної 

інфраструктури) не поширюються на оренду будівель, споруд, окремих приміщень 

та їхніх частин, іншого нерухомого майна, що перебуває в аварійному стані, не 

використовується у діяльності таких закладів та об’єктів протягом 3 років (для 

об’єктів площею менше за 500 м2) або 5 років (для об’єктів площею рівною або 

більшою за 500 м2), якщо це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які 

навчаються або працюють у такому закладі або об’єкті, та крім закладів фізичної 

культури і спорту, баз олімпійської та параолімпійської підготовки, фізкультурно-

оздоровчих і спортивних споруд, лікувальних (лікувально-фізкультурних) і 

лікувально-профілактичних закладів. 

Не можуть також використовуватись за будь-яким цільовим призначенням об’єкти 

оренди, щодо яких укладено договір оренди до набрання чинності Законом та 

відповідно до якого встановлено обов’язок орендаря використовувати майно за 

визначеним цільовим призначенням. 

9. Підстави для відмови у включенні майна до Переліків 
9.1. Підставами для відмови у включенні майна до одного з Переліків або 

виключення майна із одного з Переліків є: 

9.1.1. неможливість передачі в оренду майна, яке не може бути об’єктом оренди 

відповідно до цього Порядку та відноситься до об’єктів визначених Законом як 

такі, що не можуть бути об’єктами оренди; 

9.1.2. обґрунтовані власні потреби виконавчого комітету, Великолучківської 

сільської ради та/або балансоутримувача, або потреби іншої бюджетної установи, 

що розміщена в будівлі, споруді, їх окремій частині; 

9.1.3. неможливість використання об’єкта за цільовим призначенням, яке заявлено 

потенційним орендарем, у разі якщо орендар не має права використовувати майно 
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за будь-яким цільовим призначенням згідно з випадками і з урахуванням 

обмежень, встановлених Порядком передачі майна в оренду; 

9.1.4. Встановлена рішенням виконавчого комітету Великолучківської сільської 

ради, орендодавця або балансоутримувача невідповідність заявника вимогам до 

орендаря, якому майно може бути передано в оренду без проведення аукціону, або 

подання недостовірної чи неповної інформації щодо діяльності заявника, який 

звернувся із заявою про оренду об’єкта без проведення аукціону, або 

недоцільність включення майна до Переліку другого типу, визначена згідно з 

Порядком передачі майна в оренду та рішенням Великолучківської сільської 

ради; 

9.1.5. скасування рішення про включення об’єкта до відповідного Переліку; 

9.1.6. наявність об’єкта в переліку об’єктів, що підлягають приватизації; 

9.1.7. подання заяви лише щодо частини об’єкта, якщо відповідно до рішення 

виконавчого комітету Великолучківської сільської ради, балансоутримувача або 

орендодавця передача в оренду частини об’єкта видається недоцільною; 

9.1.8. рішення щодо об’єкта про доцільність концесії. 

9.2. У разі відмови у включенні майна до Переліку з причин, зазначених у пунктах 

9.1.3 і 9.1.7. цього Порядку, орендодавець повідомляє ініціатора оренди щодо 

підстав та причин такої відмови, та у випадку усунення ініціатором оренди таких 

підстав, подає клопотання про внесення об’єкта до Переліку відповідно до 

Порядку передачі майна в оренду. 

9.3. Рішення про виключення майна з Переліків може бути прийнято не пізніше: 

- дня, що передує дню проведення аукціону, якщо майно включено до Переліку 

першого типу; 

- дня, що передує дню укладення договору оренди, якщо майно включено до 

Переліку другого типу. 

10. Визначення вартості об’єкта оренди 
10.1. Вартістю об’єкта оренди для цілей визначення стартової орендної плати є 

його балансова вартість станом на останнє число місяця, який передує даті 

визначення стартової орендної плати. 

10.2. Забороняється передавати комунальне майно в безоплатне користування або 

позичку. 

10.3. Переоцінка такого об’єкта обов’язково здійснюється у разі, якщо: 

- у об’єкта оренди відсутня балансова вартість; 

- залишкова балансова вартість об’єкта оренди дорівнює нулю; 

- залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10 відсотків його 

первісної балансової вартості (балансової вартості за результатами останньої 

переоцінки). 
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10.4. Переоцінка здійснюється до розміщення оголошення про передачу майна в 

оренду. Після переоцінки потенційного об’єкта оренди балансоутримувачі 

зобов’язані збільшити балансову вартість відповідного майна згідно з 

результатами оцінки відповідно до правил бухгалтерського обліку. 

10.5. Вартість об’єкта оренди встановлюється на рівні його ринкової (оціночної) 

вартості, за умови наявності однієї з таких підстав: 

- об’єкт оренди пропонується для передачі в оренду без проведення аукціону; 

- об’єкт оренди використовується на підставі договору оренди, укладеного без 

проведення аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди на 

новий строк. 

10.6. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди для цілей оренди визначається на 

замовлення орендодавця, крім випадку продовження договору оренди без 

проведення аукціону. Орендар, визначений за результатами аукціону, або орендар, 

якому було передано в оренду об’єкт без аукціону, зобов’язаний відшкодувати 

балансоутримувачу вартість проведення оцінки об’єкта оренди. 

10.7. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта, який перебуває в оренді на підставі 

договору, який орендар бажає продовжити на новий строк без проведення 

аукціону у випадках, передбачених цим Порядком, визначається на замовлення 

орендаря як особи, у якої орендоване майно перебуває на законних підставах, без 

доручення орендодавця. 

10.8. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди визначається відповідно до 

Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України. 

10.9. Звіт про незалежну оцінку рецензується і за наявності позитивного 

загального висновку рецензента про відповідність такого звіту вимогам 

нормативно-правових актів з питань проведення оцінки. Висновок про вартість 

майна затверджується Органом. 

10.10. Рецензія звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) та затвердження 

висновку про вартість об’єкта оренди здійснюються відповідно до вимог 

законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

в Україні протягом 10 робочих днів з дати отримання рецензентом звіту про 

оцінку майна (акта оцінки майна) - для нерухомого та іншого окремого 

індивідуально визначеного майна. 

  

11.Підготовка до передачі об’єкту оренди на аукціоні 
11.1. Оператор електронного майданчика забезпечує функціонування 

електронного майданчика, цілісність даних, що передаються до електронної 

торгової системи або приймаються від електронної торгової системи, коректне та 

своєчасне відображення в електронній торговій системі даних та можливість 

вчинення орендодавцем, потенційними орендарями, учасниками дій в електронній 

торговій системі через сервіси, які надаються оператором електронного 

майданчика відповідно до цього Порядку. 



Проект 
Оператор електронного майданчика розміщує на веб-сайті електронного 

майданчика інструкції з детальною інформацією про користування ним, описом 

умов реєстрації та механізму завантаження документів для подання заяв на оренду 

та для участі в електронному аукціоні та забезпечує антивірусну та технічну 

перевірку інформації та матеріалів перед їх передачею до електронної торгової 

системи та/або збереженням. 

11.2. Доступ до електронної торгової системи надається після проходження 

процедури реєстрації на веб-сайті електронного майданчика. Особа, що 

реєструється, зобов’язана забезпечити збереження авторизаційних даних, свого 

імені (логіну) та пароля, необхідних для роботи в електронній торговій системі. 

11.4. Отримання оператором електронного майданчика згоди на збирання, обробку 

(реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення), 

використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу третім особам), 

знеособлення, публікацію, знищення персональних даних фізичної особи 

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, а при реєстрації 

особи для участі в електронному аукціоні - також попередньої згоди на очікування 

з метою підготовки і проведення електронного аукціону є обов’язковим під час 

реєстрації для участі в електронному аукціоні фізичної особи, яка має намір взяти 

участь у ньому. 

11.5. Потенційний орендар через свій особистий кабінет в електронній торговій 

системі подає заяву на оренду об’єкта оренди включеного до Переліку першого 

типу, шляхом заповнення електронної форми. 

Така заява подається щодо об’єкта оренди, якщо об’єкт оренди було включено до 

Переліку першого типу не за заявою потенційного орендаря або у випадку, якщо 

потенційний орендар бажає надати свої пропозиції щодо строку оренди такого 

об’єкта. 

Для подання заяви на оренду об’єкта оренди потенційний орендар обирає з 

Переліку першого типу відповідний об’єкт та зазначає в заяві бажаний строк 

оренди, а якщо потенційний орендар бажає орендувати об'єкт погодинного - також 

графік погодинного використання об'єкта. 

Контактні дані потенційного орендаря вносяться шляхом заповнення електронної 

форми. Інформація про потенційного орендаря розкривається після моменту 

закінчення електронного аукціону. 

11.6. Орган через свій особистий кабінет оприлюднює в електронній торговій 

системі оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні у випадках та у 

строки: 

- протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку першого 

типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за заявою 

потенційного орендаря; 

- у будь-який час після включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо 

включення такого об’єкта до Переліку відбулося за власною ініціативою 
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(ініціативою балансоутримувача, Великолучківської сільської ради, виконавчого 

комітету Великолучківської сільської ради або орендодавця). 

В межах зазначених строків орендодавці повинні розробити та затвердити умови 

оренди майна, додаткові умови оренди майна (у разі наявності) та передати 

Органу. 

Умови оренди майна обов'язково включають розмір стартової орендної плати 

об’єкта оренди для всіх аукціонів та строк оренди. 

Проект договору оренди, що розміщується в оголошенні про передачу майна в 

оренду на аукціоні, має містити всю заповнену інформацію, передбачену 

примірним договором оренди, крім інформації про особу орендаря та орендну 

плату. 

11.7. Стартова орендна плата на першому аукціоні становить: 

- для аукціонів з оренди майна, строк оренди якого перевищує один місяць, 

зазначається в розрахунку за місяць оренди та становить 1% від вартості об’єкта 

оренди, визначеної відповідно до пункту 10 цього Порядку; 

- для аукціонів з оренди майна, строк оренди якого не перевищує один місяць але 

більше однієї доби, зазначається в розрахунку за один день оренди та становить 

0,03% від вартості об’єкта оренди, визначеної відповідно до пункту 10 цього 

Порядку; 

- для аукціонів з оренди майна, строк оренди якого не перевищує одну добу, 

зазначається в розрахунку за одну годину оренди та становить 0,0014% від 

вартості об’єкта оренди, визначеної відповідно до пункту 10 цього Порядку. 

Якщо строк оренди перевищує один місяць, але об’єкт оренди пропонується для 

погодинного використання, то розмір стартової орендної плати на першому 

аукціоні може бути пропорційно зменшений відповідно до часу використання 

об’єкта протягом одного місяця. 

Розмір стартової орендної плати для окремого індивідуально визначеного майна 

(крім транспортних засобів) визначається на підставі Методики розрахунку 

орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України. 

Розмір стартової орендної плати для транспортних засобів визначається згідно з 

абзацами першим-п’ятим цього пункту. 

В оголошенні про передачу майна в оренду вказується стартова орендна плата за 

всю площу об’єкта оренди за 1 місяць, крім випадків добової або погодинної 

оренди. 

11.8. Строк оренди має становити 5 років. 

Менш тривалий строк може бути встановлений, коли: 

- об’єкт оренди пропонується для використання, що має сезонний характер; 

- об’єкт оренди пропонується для добового або погодинного використання; 
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- менший строк заявлений потенційним орендарем. 

Більш тривалий строк може бути встановлений у випадку визначення такої 

додаткової умови договору оренди майна. 

Строк оренди визначається при затверджені умов оренди майна. 

З моменту включення об’єкта оренди до переліку Першого типу, та до моменту 

оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду потенційні орендарі 

можуть подати орендодавцю заяву через ЕТС, із зазначенням бажаного строку 

оренди такого об'єкта. 

11.9. Додаткові умови оренди майна розробляються Органом, за участю інших 

орендодавців, в разі потреби, на підставі пропозицій балансоутримувача, та 

затверджуються рішенням Виконавчого комітету Великолучківської сільської 

ради. 

Можуть бути визначені такі додаткові умови оренди майна: 

- обмеження щодо використання майна за цільовими призначеннями, перелік яких 

визначений у Додатку 3 до цього Порядку у кількості не більше п’яти груп з 

відповідного переліку. 

- більш тривалий строк оренди, ніж передбачено пунктом 11.8. цього Порядку; 

- здійснення певних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального 

ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди в певній сумі протягом 

певного строку, чи виконання інших інвестиційних зобов’язань в межах, 

передбачених законодавством; 

- вимоги щодо наявності досвіду роботи особи у відповідній сфері для закладів 

освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів культури, 

фізичної культури і спорту) та додаткові документи, які має надати потенційний 

орендар на підтвердження наявності такого досвіду, передбачені цим пунктом; 

- вимоги щодо особливостей використання об’єкта оренди, що є майном закладів 

освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів культури, 

фізичної культури і спорту) 

- інші умови, передбачені законодавством або рішенням виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради (у такому разі в оголошенні зазначається 

посилання на відповідні нормативно-правові акти або рішення, згідно з якими 

визначені такі додаткові умови). 

Додатковими документами, які має надати потенційний орендар на підтвердження 

наявності досвіду роботи потенційного орендаря у відповідній сфері для оренди 

майна закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення 

(закладів культури, фізичної культури і спорту), документ, який засвідчує досвід 

роботи особи у відповідній сфері, зокрема щодо: 

- ліцензованих видів діяльності – документ, що підтверджує наявність ліцензії на 

право здійснення відповідного виду діяльності (копія виписки з Єдиного 
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державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань); додатково може бути встановлена вимога про мінімальну кількість 

років, що минули з дати видачі ліцензії, але не більше ніж три роки; 

- видів діяльності, які не підлягають ліцензуванню – копію договорів, які свідчать 

про надання потенційним орендарем відповідних послуг протягом певного строку, 

але не більше ніж протягом останніх трьох років. 

Сума інвестицій, яку зобов’язаний внести переможець аукціону, може бути 

визначена у твердій грошовій сумі в гривні або в іноземній валюті шляхом 

посилання на кошторисну вартість відповідних робіт. Сума, що підлягає сплаті в 

іноземній валюті, визначається за офіційним курсом гривні до такої валюти, 

встановленим Національним банком на день укладення (підписання) договору 

оренди. 

У договорі оренди обов’язково визначається, що невиконання умов, додаткових 

умов оренди майна є підставою для дострокового припинення договору оренди, а 

також обов’язки орендаря щодо збереження, схоронності майна, недопущення 

його псування та руйнування, щодо використання об’єкта оренди за цільовим 

призначенням у разі, якщо орендар не може використовувати об’єкт оренди за 

будь-яким цільовим призначенням відповідно до Закону та цього Порядку, щодо 

компенсації орендарем витрат, пов’язаних з проведенням переоцінки (оцінки) 

об’єкта оренди, якщо проведення переоцінки (оцінки) об’єкта вимагається згідно з 

Законом та цим Порядком, щодо укладення договору страхування стосовно 

об’єкта оренди. 

11.10. В оголошенні про передачу майна в оренду зазначаються: 

1) повне найменування і адреса орендодавця та/або балансоутримувача; 

2) інформація про об’єкт оренди, що міститься в Переліку першого типу, в обсязі 

визначеному пунктом 8.2.; 

3) проект договору оренди; 

4) умови оренди майна та додаткові умови оренди майна (в разі наявності): 

- стартова орендна плата для усіх видів аукціонів; 

- строк оренди, а у разі якщо об’єкт оренди пропонується для погодинного 

використання - інформація про графік використання об’єкта оренди; 

- рішення виконавчого комітету Великолучківської сільської ради про 

затвердження додаткових умов оренди; 

- рішення виконавчого комітету Великолучківської сільської ради про надання 

погодження на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого 

майна при встановленні додаткової умови оренди щодо здійснення певних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або 

реставрації об’єкта оренди із зазначенням суми і строку; 
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5) інформація про те, що об’єкт може бути використаний переможцем аукціону за 

будь-яким цільовим призначенням або про цільове призначення об’єкта оренди у 

випадках неможливості використання об’єкта за будь-яким цільовим 

призначенням відповідно до пункту 8.7. цього Порядку, або про перелік обмежень, 

за якими не допускається використання об’єкта оренди, у випадку встановлення 

додатковими умовами оренди майна обмеження щодо використання майна для 

розміщення об’єктів, перелік яких визначений у Додатку 3 до цього Порядку; 

6) інформація про необхідність відповідності орендаря вимогам до суб’єктів 

орендних відносин та можливість орендаря укладати договір суборенди лише з 

особами, які можуть бути орендарями комунального майна Лихівської селищної 

ради; 

7) копія згоди на укладення майбутнім орендарем договору суборенди, надана 

відповідно до пунктів 25.1. та 25.2 цього Порядку; 

8) контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, відповідального за ознайомлення зацікавлених 

осіб із об’єктом оренди, із зазначенням адреси, на яку протягом робочого часу 

зацікавленні особи можуть звертатися із заявами про ознайомлення з об’єктом, час 

і місце проведення огляду об’єкта; 

9) інформація про аукціон: 

- спосіб та дата проведення аукціону, що визначається з урахуванням вимог, 

встановлених цим Порядком; 

- кінцевий термін подання заяви на участь в аукціоні, що визначається з 

урахуванням вимог, встановлених цим Порядком; 

10) інформація про умови, на яких проводиться аукціон: 

- розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час 

аукціону; 

- розмір гарантійного внеску; 

- розмір реєстраційного внеску; 

- кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових пропозицій; 

11) додаткова інформація: 

- реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними орендарями гарантійних та реєстраційних внесків (зазначаються в 

оголошенні шляхом розміщення посилання на сторінку офіційного веб-сайта 

адміністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків); 

- найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери 

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 



Проект 
електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних орендарів та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за орендовані об’єкти; 

12) технічні реквізити оголошення: 

- період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із 

зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (20-35 календарний 

день від дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про 

передачу майна в оренду); 

- єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-

сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір 

(оператори зазначаються в алфавітному порядку). 

13) інша додаткова інформація, визначена орендодавцем. 

Оголошення не повинно містити положень, що обмежують конкуренцію та 

призводять до дискримінації учасників. 

11.11. Орган може виправити технічні помилки (описки) в оголошенні, 

оприлюдненому в електронній торговій системі, протягом двох робочих днів з 

моменту здійснення такого оприлюднення в електронній торговій системі. 

Після завершення періоду, визначеного абзацом першим цього пункту, електронна 

торгова система автоматично встановлює окремо для кожного електронного 

аукціону час його проведення, інформація про який розміщується в оголошенні 

про передачу майна в оренду. 

Після оприлюднення в електронній торговій системі, оголошення про передачу 

комунального майна в оренду може також бути оприлюднене на офіційному веб-

сайті Великолучківської сільської ради, якщо це передбачено рішенням 

виконавчого комітету Великолучківської сільської ради. 

12.Набуття статусу учасника електронного аукціону 
12.1. Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачує 

реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника. 

Реєстраційний та гарантійний внески для участі в електронному аукціоні 

вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика не пізніше ніж за одну годину до закінчення 

кінцевого терміну подання заяв на участь в електронному аукціоні. 

Оператор електронного майданчика зобов’язаний проінформувати особу, яка має 

намір взяти участь в електронному аукціоні, про зарахування на банківський 

рахунок оператора електронного майданчика гарантійного та реєстраційного 

внесків протягом однієї години з моменту їх зарахування та набуття права такою 

особою на подання заяви на участь в електронному аукціоні для отримання 

статусу учасника електронного аукціону. 



Проект 
Оператор електронного майданчика інформує особу, яка має намір взяти участь в 

електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових пропозицій, про набуття нею статусу 

учасника та права участі в електронному аукціоні протягом 15 хвилин з моменту 

зарахування сплачених такою особою гарантійного та реєстраційного внесків на 

банківський рахунок оператора електронного майданчика. 

Реєстраційний та гарантійний внески для участі в електронному аукціоні, 

електронному аукціоні зі зниженням стартової орендної плати, зараховані на 

банківський рахунок оператора менше ніж за одну годину до закінчення кінцевого 

терміну подання заяв на участь в електронному аукціоні, не вважаються 

сплаченими та підлягають поверненню такому учаснику протягом одного 

робочого дня з моменту їх зарахування на рахунок такого оператора. 

Реєстраційний та гарантійний внески для участі в електронному аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання 

цінових пропозицій вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на 

банківський рахунок оператора електронного майданчика не пізніше 16 години 

дня проведення електронного аукціону. Реєстраційний та гарантійний внески, 

зараховані на банківський рахунок оператора електронного майданчика пізніше 16 

години дня проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження 

стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій, не 

вважаються сплаченими та підлягають поверненню такому учаснику протягом 

одного робочого дня з моменту їх зарахування на рахунок такого оператора. 

12.2. Розмір гарантійного внеску встановлюється у розмірі стартової орендної 

плати на: 

Розмір гарантійного внеску встановлюється у розмірі стартової орендної плати на: 

- 1 місяць для об’єктів оренди, пропонований оренди яких становить від 1 місяця 

до 1 року; 

- 2 місяці для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від 1 до 

5 років; 

- 4 місяці для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від 6 до 

10 років; 

- 6 місяців для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від 10 

років; 

При цьому розмір гарантійного внеску не може бути меншим за 0,5 мінімальної 

заробітної плати, діючої станом на 1 січня поточного року. 

У випадках, якщо строк оренди становить менше 1 місяця, то розмір гарантійного 

внеску дорівнює розміру орендної плати за увесь строк оренди відповідного 

об’єкту. 

У разі, якщо стартова орендна плата визначена на підставі балансової вартості 

об’єкта оренди, що є нерухомим майном та має визначену площу, розмір 

гарантійного внеску визначається шляхом застосування такої формули: 



Проект 
Гв 5Пм х 0,12 

= _______________________________ х S, 

12 

де Гв - розмір гарантійного внеску; 

0,12 - коефіцієнт, що відповідає розміру ставки орендної плати (12%); 

5Пм – п’ять прожиткових мінімумів, що встановлений для працездатних осіб на 1 

січня календарного року, в якому здійснюється розрахунок; 

S - загальна площа об’єкта оренди. 

У випадках, коли об’єкт оренди пропонується для використання погодинно або 

подобово застосовується формула: 

Гв 5Пм х 0,12 

= _______________________________ х S, 

360 

Гарантійний внесок вноситься потенційним орендарем у вигляді грошових коштів 

на рахунок оператора електронного майданчика. 

12.3. Адміністратор забезпечує створення та надання оператору електронного 

майданчика доступу до унікального гіперпосилання. 

12.4.Орган надає: 

- відповіді на запитання щодо лота, надіслані потенційними орендарями, протягом 

п’яти робочих днів з дня отримання таких запитань. До дня, що передує дню 

проведення електронного аукціону, відповіді надаються через особистий кабінет в 

електронній торговій системі, після проведення аукціону - в інший спосіб, 

встановлений законодавством про звернення громадян; 

- доступ учасникам аукціону до документів, що стосуються лота, у спосіб, 

визначений законодавством, не пізніше ніж за один робочий день до дня 

проведення електронного аукціону або в день звернення, якщо такий учасник 

звернувся в останній день строку прийняття заяв на участь в електронному 

аукціоні. 

Відповіді на запитання щодо лота та доступ до документів, що стосуються лота, 

надаються протягом робочого часу (понеділок - четвер з 8 до 17 години, п’ятниця - 

з 8 години до 15 години 45 хвилин). 

12.5. Будь-який користувач Інтернету має можливість спостерігати за ходом 

електронного аукціону в інтерактивному режимі реального часу та здійснювати 

пошук інформації щодо проведених та/або запланованих електронних аукціонів за 

допомогою сервісів пошуку та перегляду аукціонів електронного майданчика. 



Проект 

13. Організація та порядок проведення електронного аукціону та 

електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

13.1. Об’єкти комунальної власності Великолучківської сільської ради 
передаються в оренду за результатами проведення аукціону виключно в ЕТС, у 

тому числі аукціону, предметом якого є право на продовження договору оренди 

об’єкта. 

13.2. Електронний аукціон є процедурою визначення переможця електронного 

аукціону, в ході якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх 

цінових пропозицій протягом трьох раундів, що проводяться за однаковими 

правилами, визначеними цим Порядком. 

Оголосити електронний аукціон має право виключно Орган шляхом 

оприлюднення відповідного оголошення в електронній торговій системі. 

Для оголошення електронного аукціону обираються об’єкти оренди з Переліку 

першого типу. 

13.3. Електронний аукціон із зниженням стартової ціни автоматично оголошується 

в електронній торговій системі на підставі затверджених умов оренди майна 

відповідно до цього Порядку. 

13.4. Орган може відмінити електронний аукціон 

до дня його проведення лише у разі порушення встановленого порядку його 

підготовки, в тому числі у разі виникнення технічного збою, та/або наявності 

судових рішень або інших факторів, які можуть суттєво вплинути на лот (стартову 

ціну, чи зміну суттєвих характеристик об'єкта оренди, в тому числі знищення 

об'єкта оренди або значне пошкодження об’єкту оренди); 

до дня завершення строку встановленого для затвердження ним протоколу про 

результати аукціону у разі виникнення технічного збою, підтвердженого 

адміністратором електронної торгової системи. 

Про технічний збій адміністратор електронної торгової системи повідомляє 

шляхом публікації відповідного повідомлення на своєму офіційному веб-сайті, а 

оператори електронних майданчиків повідомляють орендодавців та учасників 

аукціонів відповідно до опублікованого адміністратором повідомлення. Якщо 

технічний збій тягне за собою необхідність відміни електронного аукціону, 

адміністратор надає Управлінню підтвердження про те, що відбувся такий збій, 

протягом одного робочого дня з моменту виникнення технічного збою. 

Орган відміняє електронний аукціон до дня його проведення у разі: 

1) скасування рішення  Великолучківської сільської ради про включення об’єкта 

оренди до Переліку першого типу; 

2) прийняття рішення Великолучківської сільської ради про виключення майна з 

Переліку першого типу; 



Проект 

3) зміни рішення Великолучківської сільської ради про включення об’єкта 

оренди до Переліку відповідного типу, що тягне за собою необхідність відміни 

аукціону. 

Рішення про відміну електронного аукціону, рішення про скасування або зміну 

рішення про включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, що тягне за 

собою необхідність відміни аукціону, рішення про виключення майна з Переліку 

першого типу оприлюднюється в електронній торговій системі не пізніше 

робочого дня, наступного за днем його прийняття, та обов’язково має містити 

підстави та обґрунтування прийняття такого рішення згідно вимог цього пункту 

Порядку. 

У разі відміни електронного аукціону його статус змінюється в електронній 

торговій системі на статус “Аукціон відмінено” із збереженням всієї інформації, 

раніше введеної потенційним орендарем, учасником або орендодавцем. 

13.5. Потенційний орендар, який має намір взяти участь в електронному аукціоні, 

через свій особистий кабінет подає заяву на участь в електронному аукціоні 

шляхом заповнення електронної форми, вимоги до якої встановлюються 

адміністратором електронної торгової системи, і завантажує електронні копії 

документів передбачені пунктом 13.6. цього Порядку та умовами оренди майна, 

оприлюдненими в оголошенні про передачу майна в оренду (в разі їх наявності). 

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту оприлюднення 

відповідного оголошення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого 

терміну подання заяв на участь в електронному аукціоні. 

13.6. До заяви додаються наступні документи: 

1) для потенційних орендарів - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта 

громадянина України; 

2) для потенційних орендарів - іноземних громадян та осіб без громадянства - 

копія документа, що посвідчує особу; 

3) для потенційних орендарів - юридичних осіб: 

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - 

резидентів; 

- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, 

банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством 

держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - 

нерезидентів; 

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого 

бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого 

бенефіціарного власника і причина його відсутності; 



Проект 
4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що 

підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного 

майданчика. 

Потенційний орендар має відповідати вимогам до орендарів комунального майна 

Великолучківської сільської ради. 

Оператор електронного майданчика проводить перевірку відповідності 

ідентифікаційної інформації (для громадян України - реквізити паспорту; для 

іноземців та осіб без громадянства - реквізити документа, що посвідчує особу; для 

юридичних осіб - резидентів, фізичних осіб-підприємців - дані Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань; для юридичних осіб - нерезидентів - дані документа про реєстрацію у 

державі місцезнаходження), наданої особою, яка має намір взяти участь в 

електронному аукціоні, даним, які зазначаються такою особою в заяві на участь в 

електронному аукціоні. Невідповідність наданої інформації є підставою для 

відмови такій особі у доступі до участі в електронному аукціоні. 

Орендодавець не має права вимагати від потенційного орендаря інші документи і 

відомості, ніж опубліковані в оголошенні про проведення відповідного аукціону. 

13.7. Кінцевий термін подання заяви на участь в електронному аукціоні та 

електронному аукціоні зі зниженням стартової встановлюється електронною 

торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 

19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

До закінчення кінцевого терміну подання заяв на участь в електронному аукціоні 

учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Всі зміни після їх 

оприлюднення зберігаються в електронній торговій системі протягом 10 років з 

дати внесення такої інформації до електронної торгової системи або потягом 

більшого строку. У разі коли договір оренди укладено більш як на 10 років, такі 

зміни зберігаються протягом строку, на який укладено договір. 

Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно 

відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення 

кінцевого терміну подання заяв на участь в електронному аукціоні. Після 

анулювання закритої цінової пропозиції гарантійний та реєстраційний внески 

повертаються такому учаснику. 

13.8. Будь-яка інформація про кожного учасника є закритою (анонімною) до 

закінчення електронного аукціону, крім інформації про номери учасників та їх 

кількість. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до 

початку електронного аукціону для всіх осіб, крім учасника, який подав таку 

закриту цінову пропозицію. 

Оператор електронного майданчика зобов’язаний не розголошувати інформацію 

про розмір закритих цінових пропозицій учасників та кількість учасників, які 

подали заяви на участь в електронному аукціоні, до моменту початку 

електронного аукціону, а найменування та/або прізвище, ім’я, по батькові, та іншу 

інформацію про таких учасників до моменту завершення електронного аукціону. 
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13.9. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну подання заяв на участь в 

аукціоні не подано жодної заяви, електронна торгова система автоматично 

присвоює аукціону статус “Аукціон не відбувся”. 

Якщо за результатами аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону, в тому 

числі в розмірі його закритої цінової пропозиції, електронна торгова система 

автоматично присвоює аукціону статус “Аукціон не відбувся”, крім випадку, 

передбаченого пунктом 14.1. цього Порядку. 

Якщо подано більше однієї заяви, що містить закриту цінову пропозицію, 

електронна торгова система активує модуль електронного аукціону (торгів). 

У випадку, якщо після оголошення аукціону було подано заяву на участь в 

аукціоні лише від одного учасника, договір оренди укладається з таким учасником 

за запропонованою ним орендною платою, за умови, якщо така орендна плата 

дорівнює або перевищує стартову орендну плату. 

13.10. Аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між Органом 

та оператором електронного майданчика. 

13.11. Аукціони з передачі майна в оренду проводяться не раніше ніж через 20 

днів, але не пізніше ніж через 35 днів після публікації в ЕТС оголошення про 

передачу майна в оренду. 

13.12. Оператори електронних майданчиків забезпечують доступ учасників до 

електронного аукціону. Для кожного учасника адміністратор створює 

індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор електронного 

майданчика передає до особистого кабінету учасника унікальне гіперпосилання на 

індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для 

участі в ньому, та інформує учасника про цю дію електронною поштою. 

Доставка унікального гіперпосилання до особистого кабінету відповідного 

учасника здійснюється оператором електронного майданчика протягом 30 хвилин 

з моменту генерації такого гіперпосилання адміністратором, але не пізніше ніж за 

одну годину до початку електронного аукціону. 

13.13. У ході електронного аукціону учасникам надається можливість подавати 

свої цінові пропозиції відповідно до цього Порядку. Учасник може протягом 

одного раунду електронного аукціону один раз підвищити свою закриту цінову 

пропозицію/цінову пропозицію не менше, ніж на розмір мінімального кроку 

аукціону (зробити крок аукціону). 

Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка стартової 

орендної плати об’єкта оренди. 

13.14. У момент старту модуля електронного аукціону на індивідуальній веб-

сторінці учасника відображається така інформація: 

- номер електронного аукціону; 

- стислий опис лота; 
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- номер учасника в електронному аукціоні; 

- кількість учасників; 

- розмір цінових пропозицій, поданих учасниками, які до їх розкриття були 

закритими ціновими пропозиціями; 

- час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції 

учасника. 

Після моменту старту електронного аукціону електронна торгова система робить 

паузу п’ять хвилин і оголошує раунд. 

Учасник за допомогою інтерфейсу електронного майданчика отримує в 

особистому кабінеті індивідуальну адресу веб-сторінки електронного аукціону. 

Оператор електронного майданчика повинен забезпечити конфіденційність цього 

посилання, яке є єдиним ідентифікатором учасника. 

Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які визначені в 

оголошенні про проведення аукціону в електронній торговій системі. 

Подана учасником закрита цінова пропозиція може містити крок аукціону 

відповідно до цього Порядку. 

13.15. У кожному раунді кожен учасник протягом трьох хвилин у порядку від 

менших до більших цінових пропозицій, а у разі їх спів падіння від тих, що подані 

пізніше, до тих, що подані раніше, має право зробити крок аукціону в порядку, 

передбаченому пунктом 13.13 цього Порядку. У разі відсутності цінової 

пропозиції від учасника протягом трьох хвилин цінова пропозиція такого учасника 

у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі його закритої 

цінової пропозиції для першого раунду або його попередньої цінової пропозиції 

для другого та третього раундів. 

Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на 

внесення такої цінової пропозиції, електронна торгова система надає йому 

можливість внести зміни до цінової пропозиції щодо її збільшення або зменшення, 

але не нижче попередньої цінової пропозиції цього учасника, до завершення 

відведеного часу. Якщо учасник не вносив та/або не змінював цінової пропозиції 

протягом трьох хвилин, після закінченню цього часу електронна торгова система 

приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику. 

Після завершення раунду електронна торгова система робить паузу три хвилини і 

оголошує наступний раунд. 

За умови відміни електронного аукціону згідно з пунктом 13.4. цього Порядку 

його статус змінюється в електронній торговій системі на статус «Аукціон 

відмінено» із збереженням всієї інформації, раніше введеної потенційним 

орендарем, учасником або Органом. 

13.16. Протокол про результати аукціону формується та оприлюднюється ЕТС 

автоматично в день завершення аукціону в електронній формі, у тому числі у 
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випадку, якщо подано заяву лише від одного заявника та запропонована ним 

орендна плата дорівнює або перевищує стартову орендну плату. 

13.32. У разі відмови переможця аукціону або орендодавця від підписання 

(затвердження) протоколу аукціону або від укладення договору оренди, що 

підтверджується відповідним актом, ЕТС автоматично формує та оприлюднює 

новий протокол аукціону з визначенням переможцем електронного аукціону 

учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією. 

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або 

договору оренди, до участі в повторному аукціоні на право оренди того самого 

об’єкта не допускається. 

13.33. Орган не затверджує протокол аукціону та не укладає договір оренди за 

результатами аукціону з потенційним орендарем, який: 

1) не може бути орендарем комунального майна Великолучківської сільської 

ради відповідно до цього Порядку; 

2) не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим 

Порядком; 

3) подав неправдиві відомості про себе; 

4) відмовився від підписання протоколу аукціону або договору оренди за 

результатами аукціону на право оренди того самого об’єкта. 

13.34. Не можуть бути підставою для прийняття рішення про відмову у 

затвердженні протоколу аукціону та подальшому укладенні договору оренди 

формальні (несуттєві) помилки в оформленні заяви або в документах та 

інформації, що подаються разом із такою заявою, які не впливають на зміст заяви, 

документів та інформації, зокрема технічні помилки та описки. 

Рішення Органу про відмову у затвердженні протоколу аукціону або рішення 

орендодавців про відмову від укладення договору оренди має містити вичерпний 

перелік підстав для його прийняття і приймається після закінчення електронного 

аукціону на підставі перевірки заяви на участь переможця аукціону і доданих до 

неї документів та інформації. 

Переможець аукціону може оскаржити таке рішення до суду протягом одного 

місяця з дати отримання його копії, але не пізніше трьох місяців з дати 

опублікування цього рішення в ЕТС. 

13.35. Після закінчення аукціону сплачений потенційними орендарями 

гарантійний внесок повертається потенційним орендарям, які не стали 

переможцями аукціону, протягом 10 робочих днів з дня затвердження протоколу 

аукціону Органом, крім випадків, визначених Порядком передачі майна в оренду. 

13.36. У разі якщо об’єкт не було передано в оренду за результатами аукціону, 

протягом п’яти робочих днів з дати формування протоколу про визнання аукціону 

таким, що не відбувся, публікується оголошення про проведення повторного 

аукціону із зниженням стартової орендної плати на 50 відсотків. 
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13.37. Всі учасники процесу організації та проведення електронних аукціонів 

(торгів) мають право подавати скарги та пропозиції, розгляд яких здійснює 

Комісія. 

13.38. Розгляд скарг та пропозицій щодо організації та проведення електронних 

аукціонів (відкритих торгів (аукціонів) здійснюється Комісією з розгляду скарг та 

пропозицій. Рішення даної Комісії є обов’язковими до виконання, а її діяльність 

Комісії є відкритою та прозорою. 

Порядок подання та розгляду скарг та пропозицій, формування, функціонування та 

повноваження Комісії з розгляду скарг та пропозицій затверджуються Кабінетом 

Міністрів України за пропозицією центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері реалізації майна 

(майнових прав, інших активів) або прав на нього на конкурентних засадах у 

формі аукціонів, у тому числі електронних аукціонів, а також здійснює контроль 

за її реалізацією. 

14.Визначення переможця електронного аукціону та електронного аукціону із 

зниженням стартової ціни  
14.1. Переможець електронного аукціону визначається шляхом автоматичної 

оцінки електронною торговою системою цінових пропозицій учасників після 

завершення останнього раунду електронного аукціону та формування протоколу 

про результати електронного аукціону, крім випадків використання переважного 

права чинним орендарем при проведенні аукціону на продовження договору 

оренди відповідно до пункту 21.17 цього Порядку. 

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного 

учасника, такий учасник вважається таким, що подав найвищу цінову пропозицію 

за лот, а договір оренди укладається з таким учасником за запропонованою ним 

орендною платою, за умови, якщо така орендна плата дорівнює або перевищує 

стартову орендну плату. 

14.2. Переможець електронного аукціону: 

- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його 

оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, 

протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування 

електронною торговою системою; 

- укладає договір оренди об’єкта оренди та підписує акт приймання-передачі з 

орендодавцем протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування 

протоколу про результати електронного аукціону. 

14.3. Переможцем електронного аукціону вважається учасник, що подав найвищу 

цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок 

аукціону (крім випадку, передбаченого абзацом другим пункту 14.1. цього 

Порядку), а у випадках, передбачених пунктом 14.4. цього Порядку, учасник з 

наступною за величиною ціновою пропозицією за умови, що ним зроблений 

щонайменше один крок аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій - 

учасник, що подав її раніше, за умови відсутності належним чином оформленого 

листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та відсутності 
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факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в 

особистому кабінеті. 

Оператор електронного майданчика зобов’язаний проінформувати учасника з 

наступною за величиною після переможця електронного аукціону ціновою 

пропозицією, а у разі однакових цінових пропозицій - учасника, що подав її 

раніше, про зміну його статусу протягом двох годин з моменту отримання 

належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову 

від очікування або натискання ним відповідної кнопки в особистому кабінеті. 

14.4. У разі коли переможець електронного аукціону не може бути орендарем 

комунального майна Великолучківської сільської ради, не подав документи або 

відомості, обов’язкове подання яких передбачено Порядком, подав неправдиві 

відомості про себе, відмовився від підписання протоколу аукціону або договору 

оренди за результатами аукціону, Орган завантажує рішення про відмову у 

затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову 

від укладення договору оренди в електронну торгову систему. 

Орган завантажує рішення про відмову від укладення договору оренди також у 

разі, коли переможець електронного аукціону не сплатив авансовий внесок, 

забезпечувальний депозит та вартість невід’ємних поліпшень, відповідно до 

пункту 14.8. цього Порядку (у разі проведення електронного аукціону на 

продовження договору оренди). 

Якщо переможець електронного аукціону відмовився від підписання протоколу 

про результати електронного аукціону або договору оренди чи не підписав такий 

протокол або договір у встановлені строки, Орган складає та завантажує 

відповідний акт в електронну торгову систему. 

У такому випадку в електронній торговій системі автоматично формується новий 

протокол про результати електронного аукціону з визначенням переможцем 

електронного аукціону учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, 

а у разі однакових цінових пропозицій - учасника, що подав її раніше, за умови, 

що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, та у разі відсутності 

належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника щодо 

повернення йому гарантійного внеску та відсутності факту натискання ним 

відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті. 

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу 

про результати електронного аукціону або договору оренди, позбавляється права 

на участь у подальших аукціонах з передачі в оренду того самого об’єкта. 

14.5. Переможець електронного аукціону підписує протокол про результати 

електронного аукціону в порядку та строки, встановлені пунктом 14.2. цього 

Порядку. Разом з наданням підписаного протоколу, переможець електронного 

аукціону, якщо він є юридичною особою, надає інформацію про особу, 

уповноважену підписувати договір оренди, та копію документу, який надає 

повноваження на підписання договору. Оператор електронного майданчика, через 

якого переможець електронного аукціону набув право на участь в електронному 

аукціоні, підписує протокол про результати електронного аукціону та надсилає 



Проект 
його Органу протягом чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем його 

формування (у разі, коли електронний аукціон відбувся). 

Протокол може бути підписаний (затверджений) з використанням кваліфікованого 

електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні 

довірчі послуги». 

14.6. Після отримання від оператора електронного майданчика, через який подано 

найвищу цінову пропозицію, підписаного переможцем електронного аукціону та 

таким оператором протоколу про результати електронного аукціону Орган 

затверджує та оприлюднює протокол через особистий кабінет протягом 10 

робочих днів з дня, наступного за днем його формування в електронній торговій 

системі, та натискає електронну кнопку “Протокол затверджено” в інтерфейсі 

особистого кабінету, після чого електронному аукціону автоматично 

присвоюється статус “Очікується підписання договору”. Вказаний строк 

закінчується о 18 годині останнього дня строку, встановленого для оприлюднення 

протоколу. 

У межах строку, встановленого для оприлюднення протоколу про результати 

електронного аукціону, Орган перевіряє заяву на участь в електронному аукціоні, 

подану шляхом заповнення електронної форми, та електронні копії документів 

переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону. 

14.7. У випадках, коли переможець електронного аукціону не може бути 

орендарем комунального майна, не подав документи або відомості, обов’зкове 

подання яких передбачено Порядком, подав неправдиві відомості про себе, 

відмовився від підписання протоколу аукціону або договору оренди за 

результатами аукціону, для учасника з наступною за величиною ціновою 

пропозицією/учасника, що подав її раніше, електронна торгова система 

автоматично формує новий протокол про результати електронного аукціону та 

присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”. 

14.8. До укладення договору оренди або в день підписання цього договору 

переможець електронного аукціону зобов’язаний сплатити на рахунок, вказаний 

орендодавцем, авансовий внесок у розмірах та порядку, передбаченому проектом 

договору оренди майна, опублікованому в оголошенні про передачу майна в 

оренду, а у разі проведення електронного аукціону на продовження договору 

оренди - також вартість невід’ємних поліпшень, (у випадку їх здійснення чинним 

орендарем згідно з пунктом 24.6. цього Порядку) у сумі, зазначеній в оголошенні 

про продовження договору оренди. 

Орендодавець зараховує авансовий внесок в рахунок майбутніх платежів орендаря 

з орендної плати та перераховує його до місцевого бюджету або на власний 

рахунок відповідно до Методики розрахунку орендної плати, затвердженої 

Кабінетом Міністрів України. 

14.9. Протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу 

про результати електронного аукціону між орендодавцем, балансоутримувачем та 

переможцем електронного аукціону укладається договір оренди об’єкта оренди за 

результатами проведення електронного аукціону, який в межах цього строку 
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оприлюднюється Органом в електронній торговій системі через особистий 

кабінет. 

Акт приймання-передачі підписується та оприлюднюється одночасно з 

укладенням договору оренди об’єкта оренди. Вказаний строк закінчується о 18 

годині 00 хвилин останнього дня строку, встановленого для укладення та 

оприлюднення договору. Даний обов’язок виникає у Органа виключно за умови 

відсутності рішення про відміну (скасування) електронного аукціону. 

14.10. У межах строку, встановленого для укладення договору оренди та 

підписання акта-приймання передачі, Орган у разі потреби перевіряє оригінали 

доданих документів переможця електронного аукціону щодо відповідності 

вимогам Закону. 

У такому разі, оператор електронного майданчика надає Органу оригінали 

відповідних документів переможця електронного аукціону для здійснення їхньої 

перевірки. 

14.11. Після оприлюднення укладеного між орендодавцем, балансоутримувачем і 

переможцем електронного аукціону договору оренди та підписаного акту 

приймання-передачі і натискання електронної кнопки в інтерфейсі особистого 

кабінету, електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Аукціон 

завершено. Договір підписано”. 

Після припинення договору оренди об’єкта, включеного до Переліку першого 

типу, статус об’єкта в Переліку першого типу зазначається як “Вільний” (у разі, 

якщо щодо об’єкта не було прийнято рішення про виключення такого майна з 

Переліку першого типу, або якщо орендоване приміщення необхідне для власних 

потреб балансоутримувача, які обґрунтовані у письмовому зверненні 

балансоутримувача до Органу). 

15. Організація проведення електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових 

пропозицій 
15.1. Організація проведення електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій 

здійснюється згідно з цим Порядком. 

Електронний аукціон розпочинається з автоматичного покрокового зниження 

стартової орендної плати за лот. Протягом цього етапу учасник має право зробити 

ставку, що відповідає поточній орендній платі за лот, та зупинити автоматичне 

покрокове зниження стартової орендної плати, після чого інші учасники (за 

наявності) мають право подати свої закриті цінові пропозиції, а учасник, що 

зробив ставку, - підвищити її після того, як іншими учасниками зроблено свої 

цінові пропозиції. Право на внесення такої цінової пропозиції надається учаснику, 

що зробив ставку, протягом періоду, встановленого цим Порядком. 

Розмір закритої цінової пропозиції не може бути меншим за ставку (поточну 

орендну плату за лот в момент зупинки автоматичного покрокового зниження 

стартової ціни). Право на внесення закритої цінової пропозиції надається 

учасникам протягом періоду, встановленого цим Порядком. 



Проект 
15.2. Електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових пропозицій автоматично оголошується в 

електронній торговій системі на підставі затверджених умов оренди майна в 

порядку, якщо об’єкт не було передано в оренду за результатами аукціону та 

повторного аукціону із зниженням стартової ціни. Стартова орендна плата для 

такого аукціону встановлюється на рівні 50% від стартової ціни для проведення 

аукціону. 

15.3. Електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових пропозицій розпочинається не раніше 9 

години 30 хвилин у робочий день (понеділок - п’ятниця). 

Етапами проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження 

стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій є: 

1) автоматичне покрокове зниження орендної плати за лот; 

2) подання цінових пропозицій: 

закритих цінових пропозицій; 

цінової пропозиції. 

Електронна торгова система автоматично розпочинає кожний наступний етап 

електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових пропозицій залежно від часу початку та 

завершення попереднього етапу. 

15.4. Потенційні орендарі на будь-якому електронному майданчику мають 

можливість знайти і переглянути інформацію про оголошений електронний 

аукціон. Сервіс пошуку та перегляду електронних аукціонів надає електронний 

майданчик через електронну торгову систему. 

15.5. Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у 

ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в 

електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження 

електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. 

Усі зміни зберігаються в електронній торговій системі протягом 10 років або 

протягом більшого строку, якщо договір оренди укладено на строк більше 10 

років, з дати внесення такої інформації до електронної торгової системи. 

Заява на участь в електронному аукціоні подається протягом всього часу з 

моменту оприлюднення відповідного оголошення до закінчення кінцевого терміну 

подання заяв. 

Кінцевий термін подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових 

пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного 

електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня 

проведення електронного аукціону. 



Проект 
15.6. Доставка унікального гіперпосилання до особистого кабінету учасника 

електронного майданчика здійснюється оператором електронного майданчика 

протягом п’яти хвилин з моменту створення такого гіперпосилання 

адміністратором. 

15.7. Найменування та/або прізвище, ім’я, по батькові учасника є анонімним 

(закритим) до моменту завершення електронного аукціону. Розмір закритих 

цінових пропозицій та кількість учасників оприлюднюються після завершення 

етапу подання закритих цінових пропозицій. 

Оператор електронного майданчика зобов’язаний не розголошувати кількість 

учасників, які подали заяви на участь в електронному аукціоні, та розмір закритих 

цінових пропозицій до моменту завершення етапу подання закритих цінових 

пропозицій, а також найменування та/або прізвище, ім’я, по батькові, та іншу 

інформацію про учасників до моменту завершення електронного аукціону. 

15.8. Електронна торгова система активує модуль електронного аукціону з 9 

години 30 хвилин до 10 години в період, визначений в оголошенні. 

Протягом періоду проведення електронного аукціону на веб-сторінці 

електронного аукціону відображається така інформація: 

- номер лота та електронного аукціону; 

- стислий опис лота; 

- період проведення електронного аукціону; 

- хід проведення електронного аукціону в інтерактивному режимі реального часу; 

- стартова орендна плата за лот; 

- поточна орендна плата за лот ; 

- загальна кількість кроків, на які знижується стартова орендна плата за лот; 

- розмір мінімального кроку електронного аукціону; 

- відлік часу до наступного/останнього кроку електронного аукціону. 

Розмір кроку аукціону, на який здійснюється автоматичне покрокове зниження 

стартової орендної плати, визначається як 1 відсоток стартової орендної плати за 

лот на такому аукціоні. 

15.9. Під час проведення електронного аукціону на будь-якому етапі до моменту 

його завершення учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні 

лота. За умови відсутності ставки після завершення строку, встановленого для її 

подання, електронна торгова система автоматично покроково знижує ціну лота до 

моменту автоматичного здійснення останнього кроку. 

15.10. Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна лота, становить 

99 кроків, якщо інше не визначено умовами оренди комунального майна. 



Проект 
Якщо під час проведення електронного аукціону на будь-якому етапі до моменту 

його завершення учасник зробив ставку, електронна торгова система зупиняє 

процес автоматичного покрокового зниження орендної плати за лот та активує 

етап подання цінових пропозицій. 

Протягом періоду подання закритих цінових пропозицій кожному учаснику, крім 

того, що зробив ставку, надається можливість однократно зробити закриту цінову 

пропозицію. 

Протягом періоду подання цінової пропозиції учасник, який зробив ставку, має 

право однократно зробити цінову пропозицію, яка повинна перевищувати 

найбільшу закриту цінову пропозицію не менше ніж на розмір мінімального кроку 

аукціону (зробити крок аукціону). 

Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка стартової 

ціни лота на такому аукціоні. 

Якщо на момент завершення періоду проведення електронного аукціону не 

зроблено ставки, електронна торгова система автоматично присвоює 

електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”. 

Фіксація часу здійснення ставки, яка зупиняє процес автоматичного покрокового 

зниження ціни лота, здійснюється згідно з порядком обліку часу, за яким діє 

електронна торгова система. 

15.11. Орган може відмінити електронний аукціон за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій: 

до дня його проведення лише у разі порушення встановленого порядку його 

підготовки, в тому числі у разі виникнення технічного збою, та/або наявності 

судових рішень або інших факторів, які можуть суттєво вплинути на лот (стартову 

ціну, чи зміну суттєвих характеристик об'єкта оренди, в тому числі знищення 

об'єкта оренди або значне пошкодження об’єкту оренди); 

до дня затвердження ним протоколу аукціону у разі виникнення технічного збою, 

підтвердженого адміністратором електронної торгової системи. 

Про технічний збій адміністратор електронної торгової системи повідомляє 

шляхом публікації відповідного повідомлення на своєму офіційному вебсайті, а 

оператори електронних майданчиків повідомляють орендодавців та учасників 

аукціонів відповідно до опублікованого адміністратором повідомлення. Якщо 

технічний збій тягне за собою необхідність відміни електронного аукціону, 

адміністратор надає орендодавцю підтвердження про те, що відбувся такий збій, 

протягом одного робочого дня з моменту виникнення технічного збою. 

Орган відміняє електронний аукціон до дня його проведення у разі: 

- скасування рішення про включення об’єкта оренди до Переліку першого типу; 

- прийняття рішення Великолучківської сільської ради про виключення майна з 

Переліку першого типу; 
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- зміни рішення Великолучківської сільської ради про включення об’єкта оренди 

до Переліку відповідного типу, що тягне за собою необхідність відміни аукціону. 

Рішення про відміну електронного аукціону приймається органом. Рішення про 

скасування або зміну рішення про включення об’єкта оренди до Переліку першого 

типу, що тягне за собою необхідність відміни аукціону, рішення про виключення 

майна з Переліку першого типу приймається  Великолучківської сільської ради 
та оприлюднюється в електронній торговій системі не пізніше робочого дня, 

наступного за днем його прийняття, та обов’язково має містити підстави та 

обґрунтування прийняття такого рішення. 

У разі відміни електронного аукціону його статус змінюється в електронній 

торговій системі на статус “Аукціон відмінено” із збереженням всієї інформації, 

раніше введеної потенційним орендарем, учасником або Органом. 

  

16.Визначення переможця електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових 

пропозицій 
16.1. За умови відсутності закритих цінових пропозицій від інших учасників 

протягом періоду їх подання учасник, що зробив ставку, вважається переможцем 

електронного аукціону. 

16.2. Після завершення етапу подання цінових пропозицій учасник, що подав 

найвищу цінову пропозицію, що перевищує найвищу закриту цінову пропозицію 

не менше ніж на один крок або закриту цінову пропозицію, а у разі наявності 

однакових за розміром закритих цінових пропозицій кількох учасників - той, хто 

подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє електронна торгова 

система, вважається переможцем, після чого автоматично формується протокол 

про результати електронного аукціону. 

16.3. Переможець електронного аукціону за методом покрокового зниження 

стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій: 

- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його 

оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову 

пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку, протягом трьох 

робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою 

системою; 

- укладає договір оренди об’єкта оренди та підписує акт приймання-передачі з 

орендодавцем, та балансоутримувачем якщо орендодавцем є Орган, протягом 20 

робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати 

електронного аукціону. 

16.4. У разі коли переможець електронного аукціону не може бути орендарем 

комунального майна Великолучківської сільської ради, не подав документи або 

відомості, обов’язкове подання яких передбачено Порядком, подав неправдиві 

відомості про себе, відмовився від підписання протоколу аукціону або договору 

оренди за результатами аукціону, Орган завантажує рішення про відмову у 

затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову в 
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укладенні договору оренди в електронній торговій системі. Орган завантажує 

рішення про відмову від укладення договору оренди також у разі, коли 

переможець електронного аукціону не сплатив авансовий внесок, 

забезпечувальний депозит та вартість невід’ємних поліпшень, відповідно до 

пункту 16.8. цього Порядку (у разі проведення електронного аукціону на 

продовження договору оренди). Якщо переможець електронного аукціону 

відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або 

договору оренди чи не підписав такий протокол або договір у встановлені строки, 

орендодавець складає відповідний акт. Орган завантажує акт в електронну торгову 

систему. 

У такому випадку автоматично формується новий протокол про результати 

електронного аукціону, в якому переможцем визначається учасник з наступною за 

величиною закритою ціновою пропозицією, а у разі однакових закритих цінових 

пропозицій кількох учасників - той, що подав її раніше згідно з порядком обліку 

часу, за яким діє електронна торгова система, або учасник, який зробив ставку за 

умови відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого 

учасника про відмову від очікування або натискання ним відповідної кнопки про 

відмову від очікування в особистому кабінеті. У разі відсутності такого учасника 

електронна торгова система змінює статус електронного аукціону на “Аукціон не 

відбувся”. 

У випадках, передбачених абзацом першим цього пункту, для учасника з 

наступною за величиною закритою ціновою пропозицією/учасника, що подав її 

раніше/учасника, який зробив ставку, електронна торгова система автоматично 

формує новий протокол про результати електронного аукціону та присвоює 

електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”. 

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу 

про результати електронного аукціону або договору оренди, позбавляється права 

на участь у подальших аукціонах з передачі в оренду того самого об’єкта. 

16.5. Оператор електронного майданчика зобов’язаний проінформувати учасника з 

наступною за величиною закритою ціновою пропозицією, а у разі однакових 

закритих цінових пропозицій кількох учасників - того, що подав її раніше згідно з 

порядком обліку часу, за яким діє електронна торгова система, або учасника, який 

зробив ставку, про зміну його статусу протягом двох годин з моменту отримання 

належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову 

від очікування та натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в 

особистому кабінеті. 

16.6. Переможець електронного аукціону підписує протокол про результати 

електронного аукціону в порядку, встановленого пунктом 16.3. цього Порядку. 

Разом з наданням підписаного протоколу, переможець електронного аукціону, 

якщо він є юридичною особою, надає інформацію про особу, уповноважену 

підписувати договір оренди, та копію документу, який надає повноваження на 

підписання договору. Оператор електронного майданчика, через якого 

переможець електронного аукціону набув право на участь в електронному 

аукціоні, підписує протокол про результати електронного аукціону та надсилає 

його Органу протягом чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем його 
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формування (у разі, коли електронний аукціон відбувся). Після отримання від 

оператора електронного майданчика, через якого переможець електронного 

аукціону набув право на участь в електронному аукціоні, підписаного переможцем 

електронного аукціону та таким оператором протоколу про результати 

електронного аукціону Орган затверджує та оприлюднює такий протокол через 

особистий кабінет протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем його 

формування в електронній торговій системі, та натискає електронну кнопку 

“Протокол затверджено” в інтерфейсі особистого кабінету. Вказаний строк 

закінчується о 18 годині 00 хвилин останнього дня строку, встановленого для 

оприлюднення протоколу. 

Протокол може бути підписаний (затверджений) з використанням кваліфікованого 

електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні 

довірчі послуги». 

16.7. У межах строку, встановленого для оприлюднення протоколу про результати 

електронного аукціону, Орган перевіряє заяву на участь в електронному аукціоні, 

подану шляхом заповнення електронної форми, та електронні копії документів 

переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Порядку. 

Після вчинення таких дій електронному аукціону електронна торгова система 

автоматично присвоює статус “Очікується підписання договору”. 

16.8. До укладення договору оренди або в день підписання цього договору 

переможець електронного аукціону зобов’язаний сплатити на рахунок, вказаний 

орендодавцем авансовий внесок та забезпечувальний депозит у розмірах та 

порядку, передбаченому проектом договору оренди майна, опублікованому в 

оголошенні про передачу майна в оренду, а у разі проведення електронного 

аукціону на продовження договору оренди - також вартість невід’ємних 

поліпшень, у випадку їх здійснення чинним орендарем згідно з пунктом 24.6. 

цього Порядку, у сумі, зазначеній в оголошенні про продовження договору 

оренди. 

Орендодавець зараховує авансовий внесок в рахунок майбутніх платежів орендаря 

з орендної плати. 

16.9. Протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу 

про результати електронного аукціону між орендодавцем, балансоутримувачем та 

переможцем електронного аукціону укладається договір оренди об’єкта оренди за 

результатами проведення електронного аукціону, який в межах цього строку 

оприлюднюється Органом в електронній торговій системі через особистий 

кабінет. 

Акт приймання-передачі підписується та оприлюднюється одночасно з 

укладенням договору оренди об’єкта оренди. Вказаний строк закінчується о 18 

годині 00 хвилин останнього дня строку, встановленого для укладення та 

оприлюднення договору. 

16.10. У межах строку, встановленого для укладення договору оренди та 

підписання акта-приймання передачі, Орган у разі потреби перевіряє оригінали 
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доданих документів переможця електронного аукціону щодо відповідності 

вимогам Закону. 

У такому разі, оператор електронного майданчика надає Органу оригінали 

відповідних документів переможця електронного аукціону для здійснення їхньої 

перевірки. 

16.11. Після оприлюднення укладеного договору оренди та підписаного акту 

приймання-передачі і натискання електронної кнопки в інтерфейсі особистого 

кабінету, електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Аукціон 

завершено. Договір підписано”. 

16.12. Після припинення договору оренди об’єкта, включеного до Переліку 

першого типу, статус об’єкта в Переліку першого типу зазначається як “Вільний” 

(у разі, якщо щодо об’єкта не було прийнято рішення про виключення такого 

майна з Переліку першого типу або у разі відмови в продовженні договору оренди 

в зв’язку з тим, що орендоване приміщення необхідне для власних потреб 

балансоутримувача, які обґрунтовані у письмовому зверненні балансоутримувача, 

поданому ним орендарю). 

17.Зарахування та повернення гарантійного та реєстраційного внесків 
17.1. Оператор електронного майданчика перераховує на 

казначейський/банківський рахунок орендодавця, зазначений в оголошенні, суми 

сплачених учасниками реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дати 

проведення електронного аукціону. 

17.2. Оператор, через якого переможець електронного аукціону набув право на 

участь в електронному аукціоні, не пізніше п’яти робочих днів з моменту 

оприлюднення договору оренди відповідного лоту в електронній торговій системі, 

вираховує із суми гарантійного внеску, внесеного переможцем електронного 

аукціону, плату за участь в аукціоні (винагороду оператора), у розмірі, що 

становить (з урахуванням податку на додану вартість) 5% від річної орендної 

плати, якщо строк оренди становить більше року, або 5% від розміру орендної 

плати за повний строк дії договору оренди, якщо такий строк становить менше 

року. 

Якщо переможцем електронного аукціону відповідно до пункту 21.17. цього 

Порядку визнаний чинний орендар, оператор, через якого чинний орендар набув 

право на участь в електронному аукціоні, не пізніше п’яти робочих днів з моменту 

оприлюднення договору оренди відповідного лоту в електронній торговій системі, 

вираховує із суми гарантійного внеску, внесеного переможцем електронного 

аукціону, плату за участь в аукціоні (винагороду оператора), у розмірі, що 

становить (з урахуванням податку на додану вартість) 3% річної орендної плати, 

якщо строк оренди становить більше року, або 3% розміру орендної плати за 

повний строк дії договору оренди, якщо такий строк становить менше року. 

Оператор, через якого переможець електронного аукціону набув право на участь в 

електронному аукціоні, перераховує на рахунок переможця електронного аукціону 

залишок гарантійного внеску (за наявності такого залишку), за вирахуванням 

плати за участь в аукціоні (винагороди оператора), не пізніше 5 робочих днів з 
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моменту оприлюднення договору оренди відповідного лоту в електронній торговій 

системі. 

У випадку, якщо сума плати за участь в аукціоні (винагороди оператора) 

перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов'язаний провести повний 

розрахунок з оператором (здійснити доплату) після формування протоколу 

електронного аукціону, але до моменту оприлюднення договору оренди 

відповідного лоту в електронній торговій системі. 

17.3. У разі надання учасником з наступною за величиною ціновою пропозицією 

після переможця електронного аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій 

учасників - тому, що подав цінову пропозицію раніше, попередньої згоди на 

очікування гарантійний внесок не повертається оператором електронного 

майданчика до моменту оприлюднення в електронній торговій системі 

орендодавцем договору оренди об’єкта оренди або до моменту відкликання таким 

учасником згоди шляхом натискання відповідної кнопки в особистому кабінеті та 

подання заяви щодо повернення гарантійного внеску. Оператор електронного 

майданчика зобов’язаний повернути гарантійний внесок такому учаснику 

протягом 10 робочих днів з дати подання заяви та натискання відповідної кнопки в 

особистому кабінеті. 

Повернення сплаченого гарантійного внеску такому учаснику за умови відсутності 

в оператора електронного майданчика належним чином оформленого листа 

(звернення) від такого учасника щодо повернення йому гарантійного внеску та 

відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в 

особистому кабінеті, здійснюється оператором протягом трьох робочих днів з дня, 

наступного за днем оприлюднення договору оренди об’єкта оренди в електронній 

торговій системі (крім випадків, коли переможцем електронного аукціону є такий 

учасник). 

У випадках проведення електронного аукціону на продовження договору оренди 

гарантійні внески чинному орендарю, учаснику, що подав найвищу цінову 

пропозицію за лот, та учаснику з наступною за величиною ціновою пропозицією, а 

у разі однакових цінових пропозицій учасників - тому, що подав цінову 

пропозицію раніше, повертаються оператором електронного майданчика протягом 

трьох робочих днів з дати оприлюднення договору оренди. 

17.4. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, крім переможця 

електронного аукціону та учасника з наступною за величиною ціновою 

пропозицією після переможця електронного аукціону, а у разі однакових цінових 

пропозицій учасників - тому, що подав цінову пропозицію раніше, за умови 

наданої ним попередньої згоди на очікування здійснюється оператором 

електронного майданчика у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати 

затвердження протоколу про результати електронного аукціону. 

Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які анулювали свою 

закриту цінову пропозицію, здійснюється оператором протягом трьох робочих 

днів з дня, наступного за днем такого анулювання. 

Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам у випадках якщо аукціону 

присвоєно статус «Аукціон не відбувся» або «Аукціон відмінено» відповідно до 
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цього Порядку, здійснюється оператором електронного майданчика протягом 

трьох робочих днів з дня, наступного за днем присвоєння електронному аукціону 

статусу “Аукціон не відбувся” або “Аукціон відмінено”. 

У разі невиконання переможцем електронного аукціону однієї з вимог: не 

підписання протоколу про результати аукціону та/або договору оренди, а також у 

випадках, коли переможець електронного аукціону не може бути орендарем 

комунального майна, не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких 

передбачено Порядком, подав неправдиві відомості про себе, сплачені гарантійний 

та реєстраційний внески не повертаються такому переможцю та перераховуються 

оператором електронного майданчика, через якого надано найвищу цінову 

пропозицію, на казначейський рахунок, зазначений в оголошенні, протягом п’яти 

робочих днів з дня настання подій, визначених цих пунктом. 

18.Передача майна в оренду без проведення аукціону  
18.1. Право на отримання в оренду комунального майна без проведення аукціону 

мають: 

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і 

організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих 

бюджетів; 

- релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та 

церемоній; 

- Пенсійний фонд України та його територіальні органи; 

- дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, 

представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні для виконання 

функцій дипломатичного представництва, консульських і статутних функцій 

міжнародних міжурядових організацій. 

18.2. Право на отримання в оренду комунального майна, що не міститься в 

Переліку першого типу, без проведення аукціону також мають: 

- музеї; 

- державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері культури і 

мистецтв чи громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі 

національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні); 

- заклади освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на провадження освітньої 

діяльності; 

- громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для 

ветеранів; 

- реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для 

розміщення таких реабілітаційних установ; 
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- державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади 

соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону 

України "Про соціальні послуги"; 

- державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження; 

- вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують 

підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової 

продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного 

характеру); 

- народні депутати України і депутати місцевих рад для розміщення громадської 

приймальні; 

- потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, 

культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, 

що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо 

майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення 

публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії 

(без права продовження договору оренди); 

- потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, 

культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, 

що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного 

орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, 

установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів і 

торговельних виставок (без права продовження договору оренди). 

18.3. Протягом 20 робочих днів з дати включення об`єкта оренди до Переліку 

другого типу або визначення статусу об’єкта оренди як “Вільний” в Переліку 

другого типу (в разі, якщо щодо об’єкта не було прийнято рішення про 

виключення такого майна з Переліку другого типу або у разі відмови в 

продовженні договору оренди в зв’язку з тим, що орендоване приміщення 

необхідне для власних потреб балансоутримувача) Орган/орендодавець повинен 

розробити, затвердити рішенням виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради та опублікувати в електронній торговій системі умови та додаткові 

умови (у разі наявності) оренди майна. 

Умови передачі майна в оренду обов'язково включають розмір орендної плати, 

визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати, та строк оренди. 

Строк оренди визначається орендодавцем та затверджується рішенням 

виконавчого комітету Великолучківської сільської ради. Орендодавцем може 

бути врахований бажаний строк оренди, зазначений потенційним орендарем в 

поданій ним заяві. 

Додаткові умови оренди майна розробляються відповідно до пункту 11.9. цього 

Порядку. 

У договорі оренди обов’язково зазначається, що невиконання умов, додаткових 

умов оренди майна є підставою для дострокового припинення договору оренди, а 

також обов’язки орендаря щодо збереження, схоронності майна, недопущення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19
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його псування та руйнування, щодо використання об'єкта оренди за цільовим 

призначенням, щодо компенсації орендарем витрат, пов'язаних з проведенням 

переоцінки (оцінки) об'єкта оренди, щодо укладення договору страхування 

стосовно об’єкта оренди. 

18.4. Якщо потенційний орендар має право на отримання майна без проведення 

аукціону, відповідно до пункту 18.1. цього Порядку, абзаців 11,12 пункту 18.2. 

цього Порядку, а об’єкт було включено до Переліку другого типу за його заявою, 

протягом 3 робочих днів з дати затвердження виконавчим комітетом 

Великолучківської сільської ради умов та додаткових умов (у разі наявності) 

оренди такого майна укладається договір оренди майна з таким потенційним 

орендарем або приймається рішення про відмову у разі наявності підстав, 

передбачених пунктом 18.6. цього Порядку. 

18.5. Потенційні орендарі, передбачені пунктом 18.4. цього Порядку, у випадках, 

якщо вони бажають орендувати об’єкт, що був включений до Переліку другого 

типу не за їхньою ініціативою, потенційні орендарі, які мають право на отримання 

майна без проведення аукціону, подають через свій особистий кабінет заяву на 

оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, шляхом заповнення 

електронної форми і завантаження електронних копій документів. Доступ до 

електронної торгової системи надається у порядку, визначеному пунктом 11.2. 

цього Порядку. 

Потенційний орендар має відповідати вимогам до особи орендаря, який може бути 

орендарем комунального майна Великолучківської сільської ради 

Для подання заяви на оренду об’єкта оренди потенційний орендар обирає з 

Переліку другого типу відповідний об’єкт. 

У заяві на оренду об’єкта оренди потенційний орендар зазначає бажаний строк 

оренди та надає згоду сплачувати орендну плату, розмір якої визначений 

відповідно до Методики розрахунку орендної плати, затвердженої КМУ. Якщо 

заява подається потенційним орендарем, передбаченим абзацом третім пункту 

18.10 цього Порядку, такий орендар також зазначає в заяві пропонований розмір 

орендної плати, який не може бути меншим за розмір орендної плати, визначеної 

відповідно до Методики розрахунку орендної плати. 

Будь-яка інформація про потенційного орендаря та інформація, що міститься в 

заявах на оренду об’єкта оренди, додатках до неї розкривається після моменту 

закінчення строку на подання потенційними орендарями заяв на оренду об’єкта 

оренди відповідно до пункту 18.8. цього Порядку. Оператор електронного 

майданчика зобов’язаний не розголошувати кількість потенційних орендарів, які 

подали заяви на оренду об’єкта оренди, а також найменування та/або прізвище, 

ім’я, по батькові, та іншу інформацію про потенційних орендарів, інформацію, що 

міститься в заявах на оренду об’єкта оренди, додатках до неї до моменту 

закінчення строку на подання потенційними орендарями заяв на оренду об’єкта 

оренди відповідно до пункту 18.8. цього Порядку. 

До заяви додаються: 
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для фізичних осіб: громадян України - копія довідки про присвоєння 

реєстраційного номеру облікової картки платника податків, а для осіб, які через 

свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті - копія 

паспорта громадянина України (у випадку наявності паспорта громадянина 

України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, до заяви на 

оренду додається копія такого паспорту або копія довідки про присвоєння 

реєстраційного номеру облікової картки платника податків за вибором особи); для 

іноземців та осіб без громадянства - копія документа, що посвідчує особу; 

для юридичних осіб - копія виписки із Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 

документи, передбачені Додатком 1 до цього Порядку. 

Народний депутат України або депутат місцевої ради може подати заяву на оренду 

для розміщення громадської приймальні лише щодо одного об’єкта оренди в 

межах Великолучківської сільської ради за умови, що такий депутат не орендує 

інше комунальне майно Великолучківської сільської ради для розміщення 

громадської приймальні. Для розміщення громадської приймальні народного 

депутата України об’єкт оренди надається згідно з вимогами Закону України «Про 

статус народного депутата України». 

18.6. Виконавчий комітет Великолучківської сільської ради, на підставі подання 

Органу, протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви на оренду об’єкта, 

включеного до Переліку другого типу, приймає рішення про укладення договору 

оренди або про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди, якщо 

заяву подано потенційним орендарем, передбаченим: 

пунктом 18.1. цього Порядку; 

пунктом 18.2. цього Порядку, який є державним або комунальним підприємством, 

установою, організацією; 

абзацом одинадцятим, дванадцятим пункту 18.2. цього Порядку, незалежно від 

форми власності. 

Рішення про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди може бути 

прийняте виконавчим комітетом Великолучківської сільської ради в таких 

випадках: 

встановлення Органом невідповідності заявника вимогам до орендаря 

комунального майна Великолучківської сільської ради та якщо орендар не 

відноситься до переліку орендарів, яким комунальне майно Великолучківської 

сільської ради може бути передано в оренду без проведення аукціону; 

подання недостовірної чи неповної інформації щодо особи, або діяльності 

заявника, який звернувся із заявою про оренду об'єкта без проведення аукціону, не 

подання документів, передбачених Додатком 1 до цього Порядку; 



Проект 

наявності обґрунтованих власних потреб Великолучківської сільської ради 
орендодавця та/або балансоутримувача, або потреб іншої бюджетної установи, що 

розміщена в будівлі, споруді, їх окремій частині; 

скасування рішення про включення відповідного об’єкта оренди до Переліку 

другого типу або виключення об’єкту оренди з Переліку другого типу в разі 

наявності обґрунтованих власних потреб Великолучківської сільської ради, 

виконавчого комітету Великолучківської сільської ради, орендодавця, 

балансоутримувача, або потреби іншої бюджетної установи, що розміщена в 

будівлі, споруді, їх окремій частині. 

18.7. Орган протягом 15 робочих днів з дати отримання заяви на оренду об’єкта, 

включеного до Переліку другого типу, оприлюднює через електронну торгову 

систему інформаційне повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення 

аукціону, якщо заяву подано особами, передбаченими пунктом 18.2. цього 

Порядку, крім визначених пунктом 18.6. цього Порядку. 

Інформаційне повідомлення повинно включати такі відомості: 

1) повне найменування і адреса орендодавця та балансоутримувача; 

2) інформацію про об’єкт оренди, наведену у Переліку другого типу; 

3) проект договору оренди; 

4) інформацію про цільове призначення об'єкта оренди; 

5) умови оренди майна (розмір орендної плати, визначений відповідно до 

Методики розрахунку орендної плати, затвердженої КМУ, строк оренди, а у разі 

якщо об’єкт оренди пропонується для погодинного використання - також 

інформація про графік використання об’єкта оренди) та додаткові умови (у разі 

наявності); 

6) контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача, відповідального за ознайомлення зацікавлених осіб із 

об’єктом оренди, із зазначенням адреси, на яку протягом робочого часу 

зацікавлені особи можуть звертатися із заявами про ознайомлення з об’єктом, час і 

місце проведення огляду об’єкта ; 

7) найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери 

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для проведення орендарем 

розрахунків за орендовані об’єкти; 

8) інша додаткова інформація, визначена орендодавцем. 

18.8. Протягом 20 робочих днів з дати оприлюднення інформаційного 

повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону, суб’єкти, які 

відповідно до цього Порядку мають право на оренду комунального майна 

Великолучківської сільської ради без проведення аукціону за вказаним в 

інформаційному повідомленні цільовим призначенням, мають право подати заяву 

на оренду відповідного об’єкта оренди та додані до неї документи згідно з 

пунктом 18.5. цього Порядку. 



Проект 
Такі потенційні орендарі надають Органу оригінали документів протягом п’яти 

робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строку на подання заяв на 

оренду об’єкта оренди. 

18.9. Протягом 10 робочих днів після закінчення строку на подання потенційними 

орендарями заяв на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, 

Орган перевіряє подані заяви та додані до них документи, та виносить дане 

питання на розгляд виконавчого комітету Великолучківської сільської ради для 

одного з рішень: 

про укладення договору оренди з потенційним орендарем, якщо заяву на оренду 

об’єкта оренди подано одним орендарем на підставі якої було оприлюднено 

інформаційне повідомлення відповідно до пункту 18.7. цього Порядку; 

про укладення договору оренди з потенційним орендарем, визначеним відповідно 

до пункту 18.10. цього Порядку; 

про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди в разі наявності 

підстав, передбачених цим пунктом Порядку. 

Рішення про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди може бути 

прийняте орендодавцем в випадках, передбачених пунктом 18.6. цього Порядку, та 

у випадку невідповідності заявника кваліфікаційним критеріям, передбаченим 

Додатком 2 до цього Порядку. 

18.10. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від 

організацій/установ, передбачених абзацами третім, п'ятим та шостим пункту 18.2. 

цього Порядку (крім підприємств, установ, організацій державної та комунальної 

форм власності, а також членів національних творчих спілок під їх творчі 

майстерні), договір оренди укладається з організацією/установою за результатами 

оцінки таких організацій/установ за критеріями та у спосіб, визначений пунктом 

18.11. цього Порядку. 

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох 

членів національних творчих спілок, договір укладається з потенційним 

орендарем, який першим подав заяву, якщо інший порядок не передбачено 

рішенням відповідного представницького органу місцевого самоврядування або 

визначеного ним органу. 

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від осіб, 

передбачених абзацами четвертим, дев’ятим пункту 18.2. цього Порядку, крім тих, 

що є державними або комунальними підприємствами, установами, організаціями 

та закладами освіти, що засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, 

які отримують державне фінансування від країн-членів Європейського союзу, 

договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найвищий розмір 

орендної плати. Якщо потенційні орендарі зазначили в свої заявах однаковий 

пропонований розмір орендної плати, договір оренди укладається з особою, яка 

першою подала заяву. 

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох 

депутатів місцевої ради, договір укладається з особою, визначеною виконавчим 



Проект 

комітетом Великолучківської сільської ради. У разі надходження кількох заяв на 

оренду одного і того ж об’єкта від кількох народних депутатів України, договір 

укладається з особою, яка першою подала заяву. 

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох 

осіб, договір укладається з потенційним орендарем, що є комунальним 

підприємством, установою, організацією, якщо заяву подано щодо майна 

комунальної власності відповідно. У разі надходження кількох заяв на оренду 

одного і того ж об’єкта від кількох державних або комунальних підприємств, 

установ, організацій, то договір оренди укладається з такою особою, що раніше 

подала заяву. 

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта у випадках, не 

передбачених цим пунктом, договір оренди укладається з особою, яка першою 

подала заяву. 

18.11. Потенційні орендарі, передбачені абзацами третім, п'ятим та шостим пункту 

18.2 цього Порядку (крім державних та комунальних підприємств, установ, 

організацій, а також членів національних творчих спілок під їх творчі майстерні), 

разом із заявою на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, 

подають документи, що підтверджують кількісні показники за кожним із критеріїв 

оцінки, передбачених Додатком 2 до цього Порядку. 

Орган на підставі даних, викладених в цих документах, розраховує бали 

потенційних орендарів за кожним із критеріїв оцінки. Нараховані кожному 

потенційному орендарю за кожним із критеріїв бали підсумовуються. 

Потенційний орендар, сума балів за критеріями оцінки якого найвища, отримує 

право на укладення договору оренди відповідного об’єкта без проведення 

аукціону. 

Сума балів за всіма критеріями оцінки нараховуються потенційним орендарям, які 

подали заяви на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, за 

такою формулою: де – сума балів відповідного потенційного орендаря за всіма 

критеріями,  – кількісний показник відповідного критерію по потенційному 

орендарю, – сума кількісних показників відповідного критерію по всіх 

потенційних орендарях, – питома вага відповідного критерію оцінки, n - кількість 

всіх потенційних орендарів, які подали заяви на оренду об’єкта оренди, 

включеного до Переліку другого типу, m - кількість всіх критеріїв оцінки. 

Кількість балів за кожним із критеріїв оцінки зазначається у Додатку 2 до цього 

Порядку. 

У разі коли два або більше потенційних орендарів отримали рівну кількість балів, 

право на укладення договору оренди має той потенційний орендар, який подав 

заяву на оренду об’єкта оренди раніше. 

18.12. Потенційний орендар, який має право на отримання майна без проведення 

аукціону відповідно до пункту 18.1. цього Порядку, може подати через електронну 

торгову систему заяву на оренду майна, внесеного до Переліку першого типу, але 

до оприлюднення оголошення про проведення аукціону для оренди цього майна. 



Проект 

У такому разі виконавчий комітет Великолучківської сільської ради може 

прийняти рішення: 

про задоволення такої заяви, звернувшись з клопотанням до Великолучківської 

сільської ради про виключення об'єкта, стосовно якого подана заява, із Переліку 

першого типу, а також прийняти рішення про включення об'єкта до Переліку 

другого типу; 

- відмовити у задоволенні такої заяви, якщо включення відповідного майна до 

Переліку другого типу є недоцільним при умові надання потенційному орендарю 

інформацію про інший вакантний об’єкт оренди та запропонувати заявнику подати 

заяву щодо включення такого об'єкта до Переліку другого типу або подати заяву 

на оренду, якщо такий об'єкт вже включеного до Переліку другого типу. 

18.13. До укладення договору оренди або в день підписання цього договору 

потенційний орендар, який відповідає вимогам, передбаченим Законом та цим 

Порядком, зобов’язаний сплатити на рахунок орендодавця авансовий внесок та 

забезпечувальний депозит у розмірах та порядку, передбаченому проектом 

договору оренди майна, опублікованому в оголошенні про передачу майна в 

оренду. 

Орендодавець зараховує авансовий внесок в рахунок майбутніх платежів орендаря 

з орендної плати. 

Договір оренди та акт приймання-передачі укладаються з потенційним орендарем, 

який відповідає вимогам, передбаченим Законом та цим Порядком, протягом 20 

робочих днів з дати прийняття рішення про укладення договору з потенційним 

орендарем. Договір оренди укладається між орендодавцем, балансоутримувачем 

та потенційним орендарем. Орган завантажує договір оренди та акт приймання-

передачі до електронної торгової системи в межах строку для укладення договору 

оренди, визначеного цим пунктом. 

Після припинення договору оренди об’єкта, включеного до Переліку другого типу, 

статус об’єкта в Переліку другого типу зазначається як “Вільний”(у разі, якщо 

щодо об’єкта не було прийнято рішення про виключення такого майна з Переліку 

другого типу або про скасування рішення про включення об’єкта до відповідного 

Переліку). 

19. Укладення договору оренди та внесення змін до нього 
19.1. Договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що 

затверджується Великолучківською сільською радою. 

Договір оренди може відрізнятися від примірного договору оренди, якщо об’єкт 

оренди передається в оренду з додатковими умовами. Рішенням виконавчого 

комітету  Великолучківської сільської ради можуть бути передбачені особливості 

договору оренди майна, що передається в оренду з додатковими умовами. 

19.2. Орендар, що уклав договір оренди майна за результатами аукціону, має право 

використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням, крім випадків і з 

урахуванням обмежень, передбачених цим Порядком. 



Проект 
19.3. Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо строк, на який 

укладається цей договір, перевищує п’ять років. 

19.4. Внесення змін до договору оренди здійснюється на підставі рішення 

виконавчого комітету Великолучківської сільської ради з урахуванням обмежень, 

установлених Законом України «Про оренду державного та комунального майна» 

та цим Порядком, за згодою сторін до закінчення строку його дії. 

19.5. Договір оренди може бути змінений в частині зміни площі орендованого 

майна, якщо: 

- зміна площі здійснюється у зв'язку із уточненням площі за наслідками технічної 

інвентаризації приміщення. При цьому різниця між зміненою площею приміщення 

і площею приміщення, передбаченою первісним договором, протягом усього 

строку дії договору складає не більше 50 квадратних метрів, та не перевищує 10 % 

площі приміщення, передбаченої первісним договором; 

- зміна площі відбувається внаслідок відмови орендаря від частини орендованого 

приміщення за умови, що частина приміщення, від якої орендар відмовляється, 

може бути самостійним об'єктом оренди, у якого є окремий вхід і який може 

користуватись попитом, та бути переданим в оренду іншим особам. У такому разі 

інші орендодавці одночасно звертаються до Органу із заявою про включення до 

Переліку першого типу частини приміщення, від якої відмовився орендар; 

- зміна площі відбувається внаслідок приєднання до об’єкта оренди додаткового 

приміщення, яке не має окремого входу, і доступ до якого неможливий без 

доступу до об’єкта оренди, за умови що площа такого приміщення не перевищує 

100 відсотків площі об’єкта оренди і що таке приєднання відбувається лише один 

раз протягом строку дії договору. 

При зміні площі об'єкта оренди перерахунок орендної плати здійснюється за 

формулою: 

Опл.н = Опл.д. * Пф / Пд., де Опл.н - нова орендна плата, Опл.д. - орендна плата за 

договором, Пф - нова площа об'єкта оренди, Пд. - площа об'єкта оренди за 

договором. 

19.6. Графік використання об’єкта оренди за договором оренди, що передбачає 

погодинну оренду, може бути змінений, якщо внаслідок змін використання майна 

буде використовуватись не більш як 6 годин протягом доби у будні дні та/або не 

довше ніж з 7.00 до 22.00 у вихідні дні, і при цьому якщо об’єкт використовується 

погодинно у вихідні дні, то для цілей розрахунку орендної плати вважається, що 

об’єкт використовується протягом повної доби (24 години) у такий вихідний день. 

При зміні графіку використання об'єкта оренди сума орендної плати змінюється 

пропорційно до зміненої кількості годин використання об’єкта впродовж місяця, 

крім випадків коли зміни графіку використання поширюються на вихідні дні. У 

такому випадку оренда плата розраховується за повну добу відповідного 

вихідного дня незалежно від змін у графіку використання. 



Проект 
19.7. Не допускається внесення змін до договору оренди з метою збільшення 

строку дії договору оренди, крім випадків коли договір був укладений на строк, 

менший ніж 5 років, та з моменту укладання не продовжувався, і заява орендаря 

стосується збільшення строку оренди з метою приведення його у відповідність із 

визначеним  Законом мінімальним строком. 

Заява орендаря підлягає задоволенню, якщо право власності на об'єкт оренди 

зареєстровано за  Великолучківською сільською радою у державному реєстрі 

речових прав станом на дату заяви орендаря або станом на дату закінчення строку, 

на який був укладений договір. У разі прийняття рішення про внесення змін до 

договору з метою приведення його строку у відповідність із мінімальним строком 

оренди, передбаченим Законом, договір оренди викладається в новій редакції, 

згідно примірного договору, але перебіг строку оренди визначається ретроактивно 

з дати підписання акту приймання-передачі майна за договором, до якого 

вносяться зміни шляхом викладення його у новій редакції. Якщо це вимагається 

законом, договір оренди, викладений у новій редакції, підлягає нотаріальному 

посвідченню і державній реєстрації. 

19.8. Внесення змін до договору оренди майна в частині зміни цільового 

призначення не допускається: 

- для договорів, укладених до 03.08.2021 року, крім випадків, коли договір 

укладено за результатами конкурсу або з єдиним претендентом (за результатами 

вивчення попиту) і зміна цільового призначення не призведе до зменшення 

розміру орендної плати, яку орендар сплачує за результатами конкурсу (вивчення 

попиту); 

- для договорів, укладених після 03.08.2021 року, за умовами якого орендар не має 

право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням (зобов’язаний 

використовувати майно за визначеним цільовим призначенням). 

19.9. Не допускається внесення змін до договору оренди в частині зменшення 

суми орендної плати (призупинення її нарахування тощо) протягом строку його 

дії, крім: 

- випадків передбачених пунктами 19.5. і 19.6. цього Порядку; 

- випадку, якщо можливість користування майном істотно зменшилася через 

обставини, за які орендар не відповідає (істотного пошкодження об’єкта оренди 

внаслідок дії обстави непереборної сили, які настали після підписанням сторонами 

акту приймання-передачі об’єкта, за умови що відновлення об’єкта до того стану, 

в якому він перебував до настання таких обставин, потребуватиме капітального 

ремонту об’єкта оренди). У такому випадку зменшення орендної плати або 

тимчасове (на період здійснення капітального ремонту) звільнення орендаря від 

сплати орендної плати здійснюється в порядку, встановленому законодавством. 

Внесення змін до договору оренди в частині збільшення суми орендної плати 

протягом строку його дії допускається за згодою сторін. 



Проект 
19.10. Не допускається внесення інших змін до договору оренди в частині умов, 

додаткових умов (у разі наявності) оренди майна, що були затверджені згідно з 

цим Порядком. 

19.11. Для внесення змін до договору оренди орендар звертається до орендодавця з 

заявою, де зазначаються положення договору, які він пропонує змінити, та 

пояснення необхідності внесення таких змін. 

19.12. Орендодавець протягом 10 робочих днів з моменту отримання заяви 

орендаря про зміни до договору оренди: 

- направляє Органу заяву з погодженням або своїми зауваженнями; 

- Орган включає заяву до порядку денного та готує проект рішення виконавчого 

комітету Великолучківської сільської ради. 

Виконавчий комітет Великолучківської сільської ради протягом 40 робочих днів 

приймає рішення про погодження або відмову у погодженні на внесення змін до 

договору оренди. Відсутність погодження або відмови у погодженні виконавчого 

комітету протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви вважається 

погодженням виконавчого комітету Великолучківської сільської ради на 

внесення змін до договору оренди. 

Орган протягом 5 робочих днів з дати рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради готує проект додаткової угоди до договору 

оренди. 

Орган надсилає орендарю лист про відмову у внесенні змін до договору оренди, 

що обов'язково включає обґрунтування та підстави прийнятого рішення. 

19.13. Зміни і доповнення до договору оренди оприлюднюються Органом в 

електронній торговій системі протягом 3 робочих днів з дати внесення до 

договору таких змін і доповнень. 

20. Орендна плата 
20.1. Орендна плата встановлюється у грошовій формі і вноситься у строки, 

визначені договором. 

20.2. Орендна плата визначається за результатами аукціону. 

У разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата 

визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, затвердженої 

Кабінетом Міністрів України. 

20.3. Початок нарахування орендної плати та інших платежів, пов'язаних з 

орендою майна, починається з дати підписання акта приймання-передачі об'єкта 

оренди, який підписується орендодавцем, орендарем та балансоутримувачем 

(якщо орендодавцем є Орган). 

20.4. Нарахування орендної плати припиняється з дати підписання акта 

приймання-передачі об'єкта оренди від орендаря до орендодавця після припинення 

договору оренди. 



Проект 
20.5. Орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою 

розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Якщо 

орендар отримав майно в оренду без проведення аукціону, відповідне коригування 

орендної плати на індекс інфляції здійснюється щомісячно. 

20.7. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно 

від наслідків провадження господарської діяльності. 

20.8. Крім орендної плати орендар сплачує: 

- податки та збори у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством 

України; 

- компенсацію витрат підприємств за користування земельною ділянкою, на якій 

розташований об'єкт оренди; 

- плату за комунальні послуги підприємствам, що надають такі послуги або 

компенсацію балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг. 

20.9. Порядок розподілу орендної плати для об’єктів, що перебувають у 

комунальній власності, між відповідним бюджетом, орендодавцем і 

балансоутримувачем визначається Великолучківською сільською радою. 

20.10. Орендодавці контролюють своєчасність надходження орендної плати. У разі 

виникнення заборгованості з орендної плати або інших платежів, вживають 

заходи, щодо погашення заборгованості, в тому числі проводять відповідну 

претензійно-позовну роботу. 

20.11. Стягнення заборгованості з оплати орендної плати може здійснюватися в 

безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса. 

  

21. Порядок продовження договору оренди 
21.1. Продовження договорів оренди здійснюється за результатами проведення 

аукціону або без проведення аукціону у передбачених Законом та цим Порядком 

випадках. 

21.2. Орендар, що має право продовжити договір оренди без проведення аукціону, 

звертається до Органу із заявою про продовження договору оренди не пізніше ніж 

за три місяці до закінчення строку дії договору оренди. 

Якщо орендар не подав заяву про продовження договору оренди у вказаний строк, 

то Орган не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору оренди 

повідомляє орендаря про те, що договір оренди підлягає припиненню на підставі 

закінчення строку, на який його було укладено, у зв’язку з тим, що орендар не 

подав відповідну заяву у визначений Законом строк, та повідомляє про 

необхідність звільнення орендованого приміщення та підписання акту приймання-

передачі ( повернення з оренди ) орендованого майна. 

Якщо чинний орендар має заборгованість зі сплати орендної плати, він не може 

звертатись із заявою про продовження договору оренду до моменту погашення 

ним такої заборгованості. 



Проект 
21.3. Заява подається шляхом заповнення електронної форми через особистий 

кабінет в електронній торговій системі і завантаження електронних копій 

документів. 

Орендар додає до заяви документи, передбачені пунктом 18.5 цього Порядку та 

звіт про оцінку майна. 

Рецензування звіту здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». 

21.4. Якщо заява подається підприємством, установою, організацією, що надає 

соціально важливі послуги населенню, орендар подає також документи, що 

підтверджують відповідність критеріям, встановленим другим абзацом цього 

пункту Порядку. 

Підприємства, установи, організації, що надають соціально важливі послуги 

населенню, визначаються згідно з Додатком 4 до цього Порядку. 

21.5. Рішенням виконавчого комітету Великолучківської сільської ради на 

орендаря може бути покладений обов'язок подачі додаткових документів разом із 

заявою про продовження договору оренди комунального майна без проведення 

аукціону, крім передбачених цим Порядком. 

21.6. Після отримання заяви і документів від орендаря Орган протягом 10 робочих 

днів отримує у балансоутримувача довідки, в яких зазначається: 

- інформація про погодження балансоутримувача на продовження договору 

оренди, 

- наявність або відсутність заборгованості зі сплати комунальних послуг, 

заборгованість з орендної плати, а також інформація про суму орендної плати, яка 

підлягає сплаті орендарем за місяць оренди, який передує даті складання довідки. 

Інформація про орендну плату надається іншими орендодавцями або Органом. 

21.7. Орендодавець не отримує довідку, передбачену пунктом 21.16. цього 

Порядку, у випадках, коли вона була надана балансоутримувачем орендарю і була 

подана орендарем орендодавцю разом із заявою про продовження договору 

оренди. 

21.8. Рішення про продовження договору оренди без проведення аукціону або про 

відмову у продовженні договору оренди приймається виконавчим комітетом 

Великолучківської сільської ради, на підставі подання Органу та за 

рекомендацією Комісії. Граничний строк прийняття рішень становить 60 

календарних дні з дати отримання заяви і документів від орендаря. 

У межах строків зазначених в першому абзаці цього пункту Порядку 

Орган/орендодавець може переглянути додаткові умови передачі майна в оренду 

згідно з пунктом 11.9. цього Порядку, з урахуванням особливостей цього розділу. 

Рішення про відмову в продовженні договору оренди може бути прийнято у 

випадках, передбачених цим Порядком та статтею 19 Закону, а також приймається 

у разі невідповідності орендаря вимогам до орендарів комунального майна 



Проект 

Великолучківської сільської ради. Таке рішення оприлюднюється Органом в 

електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати прийняття 

такого рішення. 

У випадку, якщо виконавчим комітетом Великолучківської сільської ради 
протягом строку, встановленого цим пунктом не прийнято рішення щодо 

продовження договору оренди або про відмову у продовження договору оренди, 

рішення про продовження договору оренди вважається погодженим. 

Орган протягом 10 робочих днів після отримання листа від інших орендодавців 

або довідки балансоутримувача, якщо орендодавцем є Орган, подає заяву, 

документи орендаря, довідку балансоутримувача на розгляд виконавчого комітету 

та готує проект рішення виконавчого комітету Великолучківської сільської ради 
для прийняття відповідного рішення. 

Рішення виконавчого комітету Великолучківської сільської ради, передбачені 

цим пунктом Порядку, оприлюднюються Органом в електронній торговій системі 

протягом трьох робочих днів з дати їх прийняття. 

21.9. Якщо рішення про відмову у продовженні договору оренди приймається на 

підставі необхідності майна для власних потреб балансоутримувача, які 

обґрунтовані у письмовому зверненні балансоутримувача, поданому ним 

орендарю, то в такому рішенні має бути зазначено найменування та реквізити 

такого балансоутримувача. 

Якщо необхідність балансоутримувача в такому майні для задоволення власних 

потреб припинилась, балансоутримувач повідомляє про це Орган на протязі 3 

робочих днів. На підставі листа від балансоутримувача Орган повідомляє про те, 

що приміщення може бути передано в оренду, орендаря якому було відмовлено у 

продовженні договору оренди на такій підставі, не пізніше ніж протягом 10 

робочих днів з дня припинення такої необхідності. 

Якщо такий орендар бажає продовжити використання цього майна, він повідомляє 

про це Орган протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення. 

Якщо такий орендар, при відмові йому у продовженні договору оренди, мав право 

на продовження такого договору без аукціону, то договір оренди відповідного 

майна переукладається з таким орендарем на умовах, що були визначені в 

договорі, у продовженні якого було відмовлено згідно вимог цього Порядку. 

Якщо договір оренди, в продовженні якого було відмовлено, підлягав 

продовженню за результатами аукціону, то орендар, якому було відмовлено в 

продовженні договору, має переважне право на укладення договору оренди за 

результатами аукціону, за умови, що він бере участь в такому аукціоні. Реалізація 

переважного права здійснюється відповідно до положень цього Порядку. У такому 

разі статус об’єкта в Переліку першого типу зазначається як “Вільний”. 

21.10. Орендар, що має намір продовжити договір оренди, що підлягає 

продовженню за результатами проведення аукціону, звертається до Органу із 

заявою про продовження договору оренди не пізніше ніж за три місяці до 

закінчення строку дії договору оренди. Якщо орендар не подав заяву про 



Проект 
продовження договору оренди у вказаний строк, то Орган не пізніше ніж за один 

місяць до закінчення строку дії договору оренди повідомляє орендаря про те, що 

договір оренди підлягає припиненню на підставі закінчення строку, на який його 

було укладено, у зв’язку з тим, що орендар не подав відповідну заяву у визначений 

Законом строк, та повідомляє про необхідність звільнення орендованого 

приміщення та підписання акту приймання-передачі ( повернення з оренди ) 

орендованого майна. 

Заява подається шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в 

електронній торговій системі. 

Орендар, який бажає отримати компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних 

поліпшень, також подає документи, передбачені пунктом 24.13. цього Порядку. 

Якщо чинний орендар має заборгованість зі сплати орендної плати, він не може 

звертатись із заявою про продовження договору оренду до моменту погашення 

ним такої заборгованості. 

21.11. Після отримання заяви орендаря про продовження договору оренди, який 

підлягає продовженню за результатами проведення аукціону Орган протягом 10 

робочих днів з дати отримання заяви отримує у балансоутримувача довідку, в якій 

зазначається інформація погодження балансоутримувача на продовження 

договору оренди, наявність або відсутність заборгованості зі сплати комунальних 

послуг, заборгованість з орендної плати, а також інформація про суму орендної 

плати, яка підлягає сплаті орендарем за місяць оренди, який передує даті 

складання довідки балансоутримувача. 

Орган протягом 10 робочих днів після отримання листа від інших орендодавців 

або довідки балансоутримувача, якщо орендодавцем є Орган, подає заяву, 

документи орендаря, довідку балансоутримувача на виконавчого комітету та готує 

проект рішення виконавчого комітету Великолучківської сільської ради для 

прийняття відповідного рішення. 

21.12. Виконавчий комітет протягом 30 робочих днів приймає одне з таких рішень: 

- про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може 

бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем; 

- про відмову у продовженні договору. 

Рішення про відмову у продовженні договору оренди оприлюднюється Органом в 

електронній торговій системі протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого 

рішення. 

Неприйняття протягом 60 робочих днів з дати отримання Органом заяви про 

продовження договору, одного з вказаних рішень виконавчим комітетом 

Великолучківської сільської ради вважається прийняттям ним рішення про 

оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути 

продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем. 



Проект 
Рішення про оголошення аукціону та оголошення про проведення аукціону для 

продовження договору оренди оприлюднюються Органом в електронній торговій 

системі протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення. 

У межах цього строку Орган/орендодавець може переглянути умови та додаткові 

умови (у разі наявності) згідно з пунктами 11.6. та 11.9. цього Порядку, з 

урахуванням особливостей цього розділу. 

21.13. Оголошення про проведення аукціону на продовження договору оренди 

повинно містити: 

1) інформацію про чинний договір оренди, строк якого закінчується, зокрема: 

найменування орендаря, найменування і адреса орендодавця і балансоутримувача; 

дата договору, строк оренди і дата закінчення договору оренди; 

інформацію про те, що чинний орендар має переважне право на продовження 

цього договору оренди, яке реалізується шляхом участі чинного орендаря в 

аукціоні на продовження договору оренди; 

2) інформацію, що має бути зазначена в оголошенні про передачу майна в оренду 

відповідно до пункту 11.10. цього Порядку, крім інформації про тип Переліку, 

якщо об’єкт не було включено до жодного з Переліків; 

3) у разі здійснення чинним орендарем невід’ємних поліпшень додатково 

оголошення про проведення такого аукціону повинно містити: 

інформацію про вартість здійснених чинним орендарем невід’ємних поліпшень, 

що визначена відповідно до вимог цього Порядку, підтверджених висновком 

будівельної експертизи, із зазначенням дати їх завершення; 

копію рішення виконавчого комітету Великолучківської сільської ради, яким 

надано згоду на здійснення таких невід’ємних поліпшень; 

копію звіту про оцінку майна та рецензію на такий звіт. 

21.14. Стартова орендна плата визначається в порядку, передбаченому пунктом 

11.7. цього Порядку, але не може бути нижчою за останню місячну орендну плату, 

встановлену договором, що продовжується. 

21.15. Розмір гарантійного внеску встановлюється відповідно до другого абзацу 

цього пункту, крім чинного орендаря, який сплачує гарантійний внесок у розмірі 

половини стартової орендної плати за 1 місяць (або за увесь строк оренди 

відповідного об’єкту у випадках, якщо строк оренди становить менше 1 місяця). 

Розмір гарантійного внеску встановлюється у розмірі стартової орендної плати на: 

- 1 місяць для об’єктів оренди, пропонований оренди яких становить від 1 місяця 

до 1 року; 

- 2 місяці для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від 1 до 

5 років; 



Проект 
- 4 місяці для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від 6 до 

10 років; 

- 6 місяців для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від 10 

років; 

При цьому розмір гарантійного внеску не може бути меншим за 0,5 мінімальної 

заробітної плати, діючої станом на 1 січня поточного року. 

Якщо орендарем здійснено невід’ємні поліпшення, які підлягають компенсації, то 

розмір гарантійного внеску, визначений цим пунктом Порядку, збільшується на 

10% від вартості таких невід’ємних поліпшень для всіх потенційних орендарів, 

крім чинного орендаря. 

21.16. Проведення електронного аукціону на продовження договору оренди 

здійснюється відповідно до цього Порядку з урахуванням особливостей, 

встановлених пунктом 21.17. цього Порядку. 

21.17. Чинний орендар має переважне право на продовження договору оренди в 

ході аукціону на продовження договору оренди за умов, що він бере участь в 

такому аукціоні та зробив закриту цінову пропозицію, яка є не меншою ніж розмір 

стартової орендної плати. У випадках, передбачених пунктом 21.20 цього 

Порядку, чинний орендар втрачає своє переважне право на продовження договору 

оренди . 

Для реалізації переважного права чинний орендар надає згоду сплачувати орендну 

плату, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову 

пропозицію за лот відповідно до пункту 14.3. цього Порядку, після чого чинний 

орендар набуває статусу переможця аукціону на продовження договору оренди. 

При відмові чинного орендаря сплачувати таку орендну плату він може надати 

попередню згоду сплачувати орендну плату, що є рівною ціновій пропозицій 

учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією відповідно до абзацу 

четвертого пункту 14.4. цього Порядку. 

Згода надається в ході спеціального етапу аукціону шляхом натискання 

відповідної кнопки в електронній торговій системі. 

При відмові чинного орендаря сплачувати орендну плату, що є рівною ціновій 

пропозиції учасника, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, або у випадку, 

передбаченому абзацами першим, другим, третім пункту 14.4. цього Порядку 

щодо такого чинного орендаря, переможцем аукціону визнається учасник, що 

подав найвищу цінову пропозицію за лот відповідно до пункту 14.3. цього 

Порядку. 

У випадку, передбаченому абзацами першим, другим, третім пункту 14.4. цього 

Порядку щодо учасника, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, 

переможцем аукціону визнається чинний орендар в разі надання ним попередньої 

згоди сплачувати орендну плату, що є рівною ціновій пропозицій учасника з 

наступною за величиною ціновою пропозицією відповідно до абзацу четвертого 

пункту 14.4. цього Порядку, а в разі відмови в наданні такої згоди переможцем 

визначається учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією. 



Проект 
У випадку, передбаченому пунктом 14.7. цього Порядку, аукціон визнається 

таким, що не відбувся, а електронна торгова система автоматично присвоює 

електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”. У такому разі, протягом 

п'яти робочих днів з дати присвоєння аукціону такого статусу, оголошується 

аукціон на продовження договору оренди на тих же умовах, що і попередній 

аукціон на продовження договору оренди. 

У разі якщо для участі в аукціоні на продовження договору оренди подано заяву 

на участь в аукціоні лише від одного учасника, договір оренди укладається з таким 

учасником (продовжується з чинним орендарем у разі, якщо таким єдиним 

учасником є чинний орендар) згідно з абзацом другим пункту 14.1. цього Порядку. 

21.18. Переможець електронного аукціону на продовження договору оренди до 

укладення договору оренди або підписання додаткової угоди про продовження 

договору оренди майна зобов’язаний сплатити авансовий внесок та 

забезпечувальний депозит у розмірах та порядку, передбаченому проектом 

договору оренди майна, опублікованому в оголошенні про проведення аукціону на 

продовження договору оренди, а також вартість невід’ємних поліпшень, 

виконаних чинним орендарем, у розмірі, зазначеному в оголошенні про 

проведення аукціону на продовження договору оренди (крім випадків, коли 

переможцем аукціону є чинний орендар), якщо такі поліпшення виконано згідно з 

пунктом 24.6. цього Порядку. 

Вартість невід’ємних поліпшень, виконаних чинним орендарем, в розмірі, 

зазначеному в оголошенні про проведення аукціону на продовження договору 

оренди сплачується переможцем електронного аукціону на продовження договору 

оренди орендодавцю. Зазначена сума перераховується орендодавцем чинному 

орендарю протягом 5 робочих днів після підписання ним акту приймання-передачі 

(повернення з оренди) об’єкта оренди. 

21.19. У разі, якщо переможцем аукціону став чинний орендар, між орендодавцем, 

балансоутримувачем та чинним орендарем укладається додаткова угода про 

продовження договору оренди майна. Додаткова угода укладається шляхом 

викладення договору оренди в новій редакції згідно з примірним договором 

оренди. 

Додаткова угода про продовження договору оренди майна оприлюднюється в 

порядку та строки, передбачені цим Порядком для оприлюднення договорів 

оренди. 

Якщо переможцем став інший учасник аукціону, договір з чинним орендарем 

припиняється у зв’язку із закінченням строку, на який його укладено. При цьому, 

якщо строк дії договору оренди з чинним орендарем закінчився, такий договір 

вважається продовженим до моменту укладення договору з переможцем аукціону 

або до моменту настання випадку, передбаченого пунктом 21.20. цього Порядку. 

Договір оренди укладається та оприлюднюється з переможцем аукціону 

відповідно до вимог цього Порядку. Акт приймання-передачі об’єкта оренди 

підписується з переможцем аукціону протягом 10 робочих днів з дати припинення 

договору з чинним орендарем. 



Проект 
21.20. Аукціон на продовження договору оренди визнається таким, за 

результатами якого об'єкт не було передано в оренду, у разі: 

відсутності учасників аукціону; 

ненадходження від жодного учасника аукціону цінової пропозиції, нездійснення 

жодним учасником кроку аукціону; 

закінчення аукціону без визначення переможця при умові настання випадку, 

передбаченого абзацом першим пункту 14.4. цього Порядку щодо чинного 

орендаря . 

У такому разі чинний орендар втрачає своє переважне право та право на 

компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень, договір оренди з 

таким орендарем припиняється з дати закінчення строку договору, а в електронній 

торговій системі оголошується електронний аукціон на оренду комунального 

майна на підставі затверджених умов та додаткових умов (у разі наявності) оренди 

майна. 

У разі визнання аукціону, таким, що не відбувся, оголошується проведення 

аукціону зі зниженням стартової ціни на 50% . Якщо аукціон зі зниженням 

стартової ціни визначається таким, що не відбувся оголошується аукціон за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій. 

22. Підстави для відмови у продовженні договору оренди 
22.1. Рішення про відмову у продовженні договору оренди може бути прийнято у 

випадках: 

1) якщо зазначене майно не може бути об’єктом оренди, відповідно до цього 

Порядку та пункту 2 статті 3 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

2) якщо орендоване приміщення необхідне для власних потреб Великолучківської 

сільської ради або балансоутримувача. В такому разі балансоутримувач повинен 

обґрунтувати ці потреби у письмовій формі; 

3) неможливість використання об’єкта за цільовим призначенням, яке заявлено 

потенційним орендарем, у разі якщо орендар не має права використовувати майно 

за будь-яким цільовим призначенням згідно з випадками і з урахуванням 

обмежень встановлених у Додатку 3 до Порядку; 

4) якщо орендар, який бажає продовжити договір оренди майна без проведення 

аукціону, не надав звіт про оцінку об’єкта оренди у визначений термін; 

5) якщо орендар порушував умови договору оренди та не усунув порушення, 

виявлені балансоутримувачем або орендодавцем у строк, визначений у приписі 

балансоутримувача та/або орендодавця; 

6) якщо орендар допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше 

трьох місяців; 
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7) якщо орендар не здійснив страхування об’єкта оренди, чи має заборгованість зі 

сплати страхових платежів; 

8) якщо орендар має заборгованість зі сплати орендної плати. 

22.2. Якщо рішення про відмову у продовженні договору оренди приймається на 

підставі необхідності майна для власних потреб  Великолучківської сільської 

ради або балансоутримувача, які обґрунтовані у письмовій формі, то в такому 

рішенні має бути зазначено найменування та реквізити такого балансоутримувача 

або іншого державного органу, або органу місцевого самоврядування, для потреб 

якого буде використане таке майно. 

22.3. Таке майно не може бути передане в оренду іншій особі, крім орендаря який 

подав заяву на продовження договору оренди, протягом одного року з дати 

прийняття рішення про відмову у продовженні договору оренди. 

22.4. Якщо необхідність в такому майні для задоволення власних потреб 

припинилась, орендодавець або балансоутримувач може ініціювати включення 

майна до Переліку відповідного типу, повідомивши про це орендаря, якому було 

відмовлено у продовженні договору оренди на такій підставі, не пізніше ніж за 15 

календарних днів до ініціювання включення такого майна до Переліку. 

22.5. Якщо таке майно буде включено до Переліку першого типу, то орендар, 

якому було відмовлено в продовженні договору, має переважне право на 

укладення договору оренди за результатами аукціону, за умови, що він бере участь 

в такому аукціоні. Реалізація переважного права здійснюється відповідно до 

положень цього Порядку. 

23. Передача майна, правонаступництво, страхування об’єкта оренди 
23.1. Орендар наділяється правом користування майном на строк, визначений 

договором оренди, але не раніше підписання акта приймання-передачі 

відповідного майна. 

23.2. Орендар протягом 10 календарних днів з дати укладення договору оренди 

зобов’язаний застрахувати орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально 

визначене майно на користь балансоутримувача, на період строку дії договору 

оренди на суму: 

- вартості майна відповідно до висновку про ринкову вартість (акта оцінки), 

визначеного відповідно до законодавства про оцінку майна, якщо така оцінка 

майна здійснювалась; або 

- балансової вартості майна, але не менше ніж добуток місячної орендної плати за 

орендоване майно за договором оренди, помножений на 100, якщо оцінка ринкової 

вартості такого майна не здійснювалась. 

23.3. Орендар зобов’язаний постійно поновлювати договір страхування так, щоб 

протягом строку дії договору оренди майно було застрахованим. 

23.4. Орендар протягом 10 календарних днів з дати укладення договору 

страхування надає балансоутримувачу та орендодавцю завірені належним чином 
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копії договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення 

(платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів). 

23.5. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок орендаря 

(страхувальника). 

23.6. Орендодавці контролюють своєчасність укладення договорів страхування 

орендованого майна та у разі порушення орендарем обов’язку з укладення 

договору страхування повідомляють орендаря про розірвання договору оренди. 

23.7. У разі настання страхового випадку, у результаті якого було пошкоджене 

орендоване майно, на балансоутримувача або орендодавця покладається обов’язок 

вжиття заходів з відновлення орендованого майна за рахунок отриманих ним 

страхових виплат. 

  

24. Порядок здійснення ремонту та невід’ємних поліпшень орендованого 

майна 

24.1. Орендар комунального майна Великолучківської сільської ради має право 

на підставі рішення виконавчого комітету Великолучківської сільської ради, за 

письмовою згодою балансоутримувача та орендодавця за рахунок власних коштів 

здійснювати поточний та/або капітальний ремонт орендованого майна. 

Процедура надання орендарю згоди на здійснення поточного та/або капітального 

ремонту орендованого майна включає такі етапи: 

- подання заяви і документів орендарем; 

- розгляд зави і документів; 

- прийняття відповідного рішення виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради; 

Для отримання такої згоди, орендар звертається до Органу із клопотанням, у 

якому обґрунтовує необхідність проведення такого ремонту. До клопотання 

додаються: 

- опис ремонтних робіт; 

- орієнтовний строк їх проведення; 

- погодження балансоутримувача на здійснення такого ремонту. 

24.2. Виконавчий комітет Великолучківської сільської ради приймає рішення про 

надання згоди на здійснення ремонту за рахунок орендаря або про відмову у 

наданні згоди на здійснення ремонту протягом 20 робочих днів з дня надходження 

звернення від орендаря. 

У випадку встановлення додаткової умови оренди щодо здійснення певних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або 

реставрації об’єкта оренди в певній сумі протягом певного строку, при 

оприлюдненні оголошення про передачу майна в оренду надається згода на 
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здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна, 

відповідно до цього пункту Порядку. Згода на здійснення ремонту, який дає право 

на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати або згода на здійснення 

невід’ємних поліпшень надається орендарю відповідно до цього Порядку. 

24.3. Якщо орендоване майно неможливо використовувати за призначенням через 

його незадовільний стан, орендар має право на зарахування витрат на здійснення 

капітального ремонту в рахунок орендної плати один раз протягом строку оренди. 

Для здійснення такого ремонту орендар звертається до Органу із заявою про 

зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати. 

До заяви додаються такі документи: 

опис передбачуваних робіт; 

кошторис витрат на їх проведення; 

графік виконання робіт. 

Виконавчий комітет Великолучківської сільської ради приймає рішення про 

надання згоди на здійснення ремонту за рахунок орендаря або про відмову у 

наданні згоди на здійснення ремонту протягом 20 робочих днів з дня надходження 

звернення від орендаря. 

24.4. Після проведення капітального ремонту, який дає право на зарахування 

витрат орендаря в рахунок орендної плати, орендар надає Органу документи, що 

засвідчують обсяг виконаних робіт, дати початку та закінчення робіт, звіт про 

оцінку майна, виконаний суб’єктом оціночної діяльності, у якому визначається 

різниця між вартістю об’єкта оцінки в стані “після проведення ремонту” та стані 

“до проведення ремонту”. Якщо об’єктом оренди є нерухоме майно, площа якого 

перевищує 150 кв.м., орендар також надає орендодавцю документи, що 

підтверджують оплату виконаних робіт. 

Незалежна оцінка майна здійснюється на замовлення орендаря. 

24.5. Перерахунок орендної плати здійснюється за рішенням виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради про зарахування витрат орендаря, прийнятому 

на найближчому засідання після подання заяви, прийнятим за умови наявності 

письмової згоди балансоутримувача та рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради  про надання погодження на здійснення 

капітального/поточного ремонту приміщення, після підтвердження вартості 

виконаних робіт шляхом зменшення орендної плати на 50 відсотків на строк не 

більше 6 місяців, один раз протягом строку оренди. 

Витрати орендаря, здійснені на проведення капітального ремонту об'єкта оренди, 

що вже були зараховані орендарю в рахунок орендної плати, не можуть бути 

зараховані повторно при продовженні договору оренди такого об'єкта. 

24.6. Якщо за розрахунками орендаря, який отримав майно за результатами 

проведення аукціону або конкурсу, підтвердженими висновком будівельної 

експертизи, його прогнозовані витрати на ремонт об'єкта оренди, за виключенням 
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його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно з пунктами 

24.3. – 24.5. цього Порядку, становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової 

вартості об'єкта оренди, визначеної суб’єктом оціночної діяльності станом на 

будь-яку дату поточного року, орендар може звернутися з клопотанням про 

отримання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень. 

Виконавчий комітет Великолучківської сільської ради приймає рішення про 

надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень або про відмову у наданні 

згоди на здійснення невід’ємних поліпшень протягом 20 робочих днів з дня 

надходження звернення від орендаря. 

Після отримання відповідного клопотання та до прийняття рішення виконавчого 

комітету Великолучківської сільської ради про надання згоди на здійснення 

невід'ємних поліпшень орендодавцем та балансоутримувачем здійснюється огляд 

приміщення та складається акт візуального обстеження об’єкта оренди, у якому 

зазначається опис стану об’єкта та до якого додаються фотографічні зображення 

об’єкта оренди. 

24.7. Орендар не може вилучати з об’єкта оренда здійснені ним невід’ємні 

поліпшення, покращення, отримані ним в наслідок проведення капітального 

ремонту відповідно до пункту 24.3. цього Порядку, у тому числі у разі не 

продовження з таким орендарем договору оренди. 

Орендар не може вилучати з об’єкта оренди здійснені ним поліпшення, отримані 

внаслідок проведення капітального ремонту, крім випадку, якщо проведені ним 

поліпшення орендованого майна, здійсненні за рахунок власних коштів, за умови, 

якщо вони можуть бути відокремлені від орендованого ним майна без заподіяння 

шкоди такому майну. 

24.8. Клопотання орендаря про здійснення поточного/капітального ремонту, 

невід’ємних поліпшень майна, переданого в оренду, зарахування витрат на 

виконання ремонтних робіт та рішення, що приймаються за результатами розгляду 

таких клопотань, оприлюднюються Органом протягом п'яти робочих днів з дати 

отримання відповідного клопотання та прийняття відповідного рішення в 

електронній торговій системі. 

24.9. Контроль за здійсненням невід’ємних поліпшень орендованого майна 

здійснюється орендодавцем та балансоутримувачем, якщо інше не визначено 

виконавчим комітетом Великолучківської сільської ради або Великолучківською 

сільською радою. 

24.10. Після здійснення невід'ємних поліпшень орендар надає інформацію про 

завершення виконання робіт та копії підписаних замовником і підрядником актів 

приймання виконаних робіт Органу. Якщо об’єктом оренди є нерухоме майно, 

площа якого перевищує 150 кв.м., орендар також надає документи, що 

підтверджують оплату виконаних робіт. 

24.11. Якщо орендар здійснив за рахунок власних коштів невід'ємні поліпшення 

орендованого майна за згодою виконавчого комітету Великолучківської сільської 

ради, такий орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним 

невід’ємних поліпшень в розмірі, що визначений відповідно до пункту 24.12. 
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цього Порядку, після укладення орендодавцем договору оренди з новим 

орендарем за результатами проведення аукціону, якщо виконується кожна з таких 

умов: 

- орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо 

відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не 

менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної відповідно до пункту 

24.12. цього Порядку, за виключенням його витрат на виконання ремонтних робіт, 

що були зараховані згідно з пунктами 24.3.-24.5. цього Порядку; 

- виконавчим комітетом Великолучківської сільської ради прийнято рішення про 

надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень; 

- здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний характер 

поліпшень, що підлягають компенсації, підтверджені висновком будівельної 

експертизи, а вартість невід’ємних поліпшень, підтверджених висновком 

будівельної експертизи, визначена відповідно до пункту 24.13. цього Порядку; 

- орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з 

орендної плати; 

- орендар бере участь в аукціоні на продовження договору оренди. 

24.12. Для реалізації права на компенсацію вартості невід’ємних поліпшень, 

вартість невід’ємних поліпшень визначається на підставі звіту незалежного 

оцінювача про ринкову вартість таких поліпшень. Оцінка здійснюється на 

замовлення орендаря без доручення Органу (орендодавця) і має бути проведена не 

раніше ніж за шість місяців та не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку 

договору оренди. 

Оцінювач визначає ринкову вартість невід’ємних поліпшень, виконаних на 

орендованому майні орендарем, як різницю між вартістю об’єкта оцінки в стані 

“після проведення невід’ємних поліпшень” та стані “до проведення невід’ємних 

поліпшень”. Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) 

здійснюється відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні”. 

24.13. Для компенсації здійснених невід’ємних поліпшень, орендар подає звіт про 

оцінку (акт оцінки майна) та рецензію на нього, передбачені пунктом 24.12. цього 

Порядку, та висновок будівельної експертизи, передбачений пунктом 24.11 цього 

Порядку, разом з заявою про продовження договору оренди, який підлягає 

продовженню за результатами проведення аукціону. 

24.14. Вартість невід’ємних поліпшень компенсується орендодавцем 

попередньому орендарю після сплати новим орендарем розміру компенсації таких 

витрат, зазначених в оголошенні про продовження договору оренди, крім 

випадків, коли попередньому орендарю було відмовлено у продовженні договору 

оренди на підставі того, що орендоване приміщення необхідно для власних потреб 

балансоутримувача, які обґрунтовані у письмовому зверненні балансоутримувача, 

поданому ним орендарю. У такому разі вартість невід’ємних поліпшень 



Проект 
компенсується орендодавцем попередньому орендарю у порядку, визначеному 

Фондом державного майна. 

Орендодавець компенсує вартість невід’ємних поліпшень попередньому орендарю 

після підписання акту приймання-передачі (повернення з оренди) об'єкта оренди 

за умови дотримання вимог пункту 24.7. цього Порядку та за умов: 

1) відсутності в попереднього орендаря зобов’язань зі сплати пені, неустойки, 

орендної плати, платежів за договором про відшкодування витрат на утримання 

орендованого майна та надання комунальних послуг та інших платежів, 

передбачених договором оренди 

2) компенсації попереднім орендарем суми збитків, завданих орендованому майну, 

у разі їх наявності. 

24.15. У випадку приватизації об'єкта оренди компенсація вартості невід’ємних 

поліпшень здійснюється у порядку, визначеному Законом України “Про 

приватизацію державного та комунального майна”. 

24.16. Вартість невід'ємних поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем 

без згоди виконавчого комітету Великолучківської сільської ради компенсації не 

підлягає. 

25. Порядок передачі майна в суборенду 
25.1. Орендар має право на підставі рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради передати в суборенду орендоване ним майно. 

Згода на передачу майна в суборенду надається одночасно із розміщенням 

оголошення про передачу майна в оренду. В рішенні зазначається, що згода 

надається переможцю електронного аукціону з передачі майна в оренду. 

25.2. Наявність згоди на суборенду обов'язково зазначається в оголошенні про 

передачу майна в оренду та договорі оренди. 

Орендар, який отримав майно в оренду на такому аукціоні, вважається таким, що 

отримав письмову згоду на суборенду. Такий орендар протягом трьох робочих 

днів з моменту укладання договору суборенди зобов'язаний надати Органу один 

примірник договору суборенди та інформацію про суборендаря, а саме: 

1) для фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України; 

2) для іноземних громадян та осіб без громадянства - копія документа, що 

посвідчує особу; 

3) для юридичних осіб: 

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів; 

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, 

банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством 
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держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - 

нерезидентів; 

інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого 

бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого 

бенефіціарного власника і причина його відсутності; 

Орган протягом п’яти робочих днів з дати його отримання перевіряє інформацію 

про суборендаря на відповідність вимогам Закону та оприлюднює договір 

суборенди в електронній торговій системі. 

25.3. Передача в суборенду майна, отриманого орендарем без проведення аукціону 

або конкурсу не допускається, якщо інше не передбачено договором оренди, 

укладеним до 01 лютого 2020 року. 

Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов 

договору оренди. 

25.4. До договору суборенди застосовуються положення договору оренди. 

До договору суборенди обов'язково застосовуються положення договору оренди в 

частині прав орендодавця, балансоутримувача на доступ до об'єкта оренди з 

метою здійснення його перевірки або огляду. 

Договір суборенди повинен містити положення про набуття ним чинності не 

раніше дати його оприлюднення в електронній торговій системі 

25.5. Розмір плати за суборенду встановлюється за згодою сторін договору 

суборенди. 

25.6. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує плати за договором 

оренди майна, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в 

суборенду орендоване ним майно. 

Різниця між платою за суборенду та платою за договором оренди, спрямовується 

орендарем до державного або місцевого бюджету, крім випадків коли орендар 

отримав в оренду майно, яке може бути використане за будь-яким цільовим 

призначенням, в результаті перемоги в аукціоні. Орендар, що є переможцем такого 

аукціону, має право використовувати таку різницю на власний розсуд. 

Контроль за перерахуванням різниці, що спрямовується орендарем до державного 

або місцевого бюджету, здійснюється орендодавцем. 

27. Умови припинення договору оренди 
27.1. Договір оренди припиняється у разі: 

- закінчення строку, на який його укладено; 

- укладення з орендарем договору концесії такого майна; 

- приватизації об’єкта оренди орендарем (за участю орендаря); 
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- припинення юридичної особи - орендаря або юридичної особи - орендодавця (за 

відсутності правонаступника); 

- смерті фізичної особи - орендаря; 

- визнання орендаря банкрутом; 

- знищення об’єкта оренди або значне пошкодження об’єкта оренди. 

27.2. Договір оренди може бути достроково припинений за згодою сторін. Договір 

оренди може бути достроково припинений за рішенням суду та з інших підстав, 

передбачених Законом або договором. 

27.3. У разі банкрутства орендар відповідає за свої борги майном, яке належить 

йому на праві власності, відповідно до законодавства України. 

27.4. Договір оренди вважається припиненим в односторонньому порядку за 

умови встановлення факту надання орендарем недостовірної інформації про право 

бути орендарем відповідно до цього Порядку та Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна». 

28. Правові наслідки припинення договору оренди 
28.1. У разі припинення договору оренди орендар зобов’язаний протягом трьох 

робочих днів з дати припинення договору повернути орендоване майно в порядку, 

визначеному договором оренди. 

28.2. Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення 

орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, за умови, якщо вони 

можуть бути відокремлені від орендованого ним майна без заподіяння шкоди 

такому майну. 

28.3. Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив невід’ємні поліпшення 

орендованого майна за згодою виконавчого комітету Великолучківської сільської 

ради, орендар має право на відшкодування своїх витрат у межах збільшення в 

результаті цих поліпшень вартості орендованого майна згідно з Порядком 

передачі майна в оренду, якщо інше не визначено договором оренди. 

28.4. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем 

без згоди виконавчого комітету Великолучківської сільської ради, компенсації не 

підлягає, такі поліпшення є комунальною власністю Великолучківської сільської 

ради. 

28.5. У разі припинення договору оренди у випадках припинення юридичної особи 

- орендаря або юридичної особи - орендодавця (за відсутності правонаступника), 

смерті фізичної особи - орендаря та дострокового припинення орендодавцем 

договору оренди в разі визнання орендаря банкрутом, знищення об’єкта оренди 

або його значного пошкодження вартість поліпшень орендованого майна, 

зроблених орендарем, які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації 

не підлягає, такі поліпшення є комунальною власністю Великолучківської 

сільської ради. 
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28.6. Приватизація переданого в оренду державного та комунального майна 

здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

29. Контроль за виконанням умов договору оренди 
29.1. Орендодавці та Балансоутримувачі переданого в оренду майна здійснюють 

контроль за виконанням умов договору оренди. 

29.2. В процесі перевірки виконання умов договорів оренди може бути здійснена 

фото або відео фіксація стану та умов використання об'єкта оренди та складання 

відповідного акту. 

29.3. Порушення умов договору оренди є підставою для розірвання договору 

оренди в установленому законодавством порядку. 

 30. Прикінцеві положення 

30.1. Передача майна в оренду не припиняє права власності Великолучківської 

сільської ради  

30.2. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди несуть сторони в 

порядку, встановленому чинним законодавством України. 

30.3. Відповідальність сторін визначається договором оренди. 

30.4. За невиконання зобов’язань, зазначених в договорі оренди, сторони несуть 

відповідальність, встановлену договором оренди та чинними законодавчими 

актами України. 

30.5. Балансоутримувачі та інші орендодавці зобов’язані надавати Органу 

інформацію про наявність вільних нежитлових приміщень, які можуть бути 

передані в оренду та звітувати про надходження коштів від оренди комунального 

майна Великолучківської сільської ради 
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                                                                           Додаток 1 

                                                                                до рішення десятої сесії восьмого   

скликання Великолучківської 

сільської ради  

                                                                           03.08.2021 №727 
ПЕРЕЛІК 

документів, що подаються потенційними орендарями, які звернулися із заявою про 

включення об’єкта оренди до Переліку другого типу або заявою про оренду 

об’єкта з Переліку другого типу 

Потенційний орендар Перелік документів* 

1. Орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування, інші 

установи і організації, діяльність яких 

фінансується за рахунок державного 

або місцевих бюджетів, у тому числі 

Пенсійний фонд України та його 

органи, державні та комунальні 

підприємства, установи, організації у 

сфері культури і мистецтв 

інформація про реєстрацію згідно з 

вимогами законодавства та її 

внесення органами державної 

податкової служби в установленому 

порядку до Реєстру неприбуткових 

організацій та установ (крім 

державних та комунальних 

підприємств у сфері культури і 

мистецтв) 

2. Релігійна організація статут (положення) релігійної 

організації та документи, що 

підтверджують її реєстрацію в 

порядку, передбаченому статтею 14 

Закону України “Про свободу совісті 

та релігійні організації” 

3. Дипломатичне представництво, 

консульська установа іноземних 

держав, представництво міжнародних 

міжурядових організацій в Україні для 

виконання функцій дипломатичного 

представництва, консульських і 

статутних функцій міжнародних 

міжурядових організацій 

документ, що посвідчує статус 

відповідного представництва, 

установи чи організації 

4. Музей установчий документ музею, а також 

документи, які підтверджують 
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Потенційний орендар Перелік документів* 

виконання засновниками музею 

вимог, передбачених частиною 

третьою статті 7 Закону України 

“Про музеї та музейну справу”. 

Документи щодо матеріальної бази 

та її оснащення подаються в разі їх 

наявності 

5. Заклад освіти будь-якої форми 

власності, що має ліцензію на 

провадження освітньої діяльності 

установчий документ юридичної 

особи, яка отримала ліцензію на 

провадження освітньої діяльності, та 

документ, що підтверджує наявність 

ліцензії на право провадження 

відповідного виду освітньої 

діяльності (копія виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб — підприємців та 

громадських формувань) 

6. Громадська організація (об’єднання) 

ветеранів для розміщення 

реабілітаційних установ для ветеранів 

установчий документ 

витяг з Реєстру неприбуткових 

установ та організацій, що 

підтверджує перебування в ньому 

організації/установи не менше 12 

місяців до дати подання заяви 

баланс і звіт про використання 

доходів (прибутків) за останній 

повний рік 

перелік членів та/або засновників з 

інформацією про загальну суму 

сплачених ними внесків за останній 

звітний рік для фінансування її 

статутної діяльності (за наявності — 

також і за останні два роки) 

інформація про суми благодійних 

внесків (пожертв), залучених за 
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Потенційний орендар Перелік документів* 

останній звітний рік (за наявності — 

також і за останні два роки) 

за наявності — інформація про суму 

міжнародної технічної допомоги, 

отриманої від іноземної держави, 

уряду, уповноваженої урядом 

іноземної держави органу або 

організації, іноземного 

муніципального органу або 

міжнародної організації, що надають 

міжнародну технічну допомогу 

відповідно до міжнародних договорів 

України, за поточний рік (за 

наявності — також і за останні два 

роки) 

за наявності — інформація про 

фінансування та/або підтримку за 

рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів 

біографічна довідка про всіх членів 

керівних органів, що містить 

прізвище, ім’я і по батькові, дату 

народження, освіту, інформацію про 

місце роботи за останні десять років 

та інформацію про членство в інших 

громадських, та/або благодійних 

об’єднаннях станом на дату 

складення довідки 

інформація про поточних членів, 

керівників та засновників організації, 

що включає їх прізвище, ім’я і по 

батькові 

інформація про майнову базу 

організації/установи, зокрема про 

приміщення, в яких 

організація/установа провадить 

діяльність станом на дату звернення, 



Проект 

Потенційний орендар Перелік документів* 

із зазначенням правових підстав 

використання відповідного майна (в 

межах відповідного населеного 

пункту/територіальної громади) 

звіт за попередній рік про статутну 

діяльність, який повинен містити: 

- інформацію про громадські, 

благодійні, інші заходи, проведені 

організацією/установою та/або за її 

участю, за напрямами статутної 

діяльності такої організації/установи, 

що включає тему заходу, мету його 

проведення, кількість людей, що 

відвідали заходи, із розміщенням 

фотозвіту заходів, дати і точні адреси 

їх проведення 

- інформацію про реалізовані 

проекти 

лист за підписом керівника про 

оприлюднення копій документів, 

зазначених у абзацах третьому —

одинадцятому цього пункту, на веб-

сайті (сторінці чи профілі в 

соціальній мережі) організації із 

наведенням адреси веб-сайту або 

гіперпосилання на сторінку чи 

профіль у соціальній мережі 

обґрунтування потреби в оренді 

об’єкта, щодо якого подана заява 

докази перебування професійних 

лікарів та/або психологів у трудових 

відносинах з організацією (дипломи, 

копії трудових книжок, інших 

документів, які свідчать про 

наявність трудових відносин) 



Проект 

Потенційний орендар Перелік документів* 

7. Громадська організація (об’єднання) 

у сфері культури і мистецтв 

документи, передбачені абзацами 

першим — тринадцятим пункту 6 

цього додатка 

докази перебування представників 

творчих професій у трудових 

відносинах з організацією (дипломи, 

копії трудових книжок, інших 

документів, що підтверджують 

наявність трудових відносин) 

8. Національні творчі спілки або їх 

члени під творчі майстерні 

статут (положення) творчої спілки, 

зареєстрований в порядку, 

передбаченому статтею 10 Закону 

України “Про професійних творчих 

працівників і творчі спілки” 

витяг з Реєстру неприбуткових 

установ та організацій 

баланс і звіт про використання 

доходів (прибутків) неприбуткової 

організації за останній повний рік 

перелік членів творчої спілки (у 

кількості не менше 100 для 

національних творчих спілок), 

складений на дату звернення 

лист за підписом керівника 

організації про оприлюднення копій 

документів, зазначених у абзацах 

першому — четвертому цього 

пункту, на веб-сайті спілки із 

наведенням гіперпосилання на веб-

сайт, де оприлюднені відповідні 

документи 

документ, який підтверджує 

членство заявника у відповідній 

національній творчій спілці 

(подається у разі індивідуального 



Проект 

Потенційний орендар Перелік документів* 

звернення члена такої спілки) 

9. Реабілітаційна установа для осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю для 

розміщення таких реабілітаційних 

установ 

державна або комунальна установа 

подає установчий документ 

реабілітаційної установи та 

документ, що підтверджує наявність 

ліцензії на право провадження 

відповідного виду діяльності (копія 

виписки з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб — підприємців та громадських 

формувань) 

громадське об’єднання додатково 

подає документи, передбачені 

абзацами першим — тринадцятим 

пункту 6 цього додатка 

10. Державне або комунальне 

спеціалізоване підприємство, установа 

або заклад соціального обслуговування, 

що надає соціальні послуги відповідно 

до Закону України “Про соціальні 

послуги” 

державне або комунальне 

спеціалізоване підприємство, 

установа або заклад соціального 

обслуговування, що надає соціальні 

послуги державної або комунальної 

форми власності, подає установчий 

документ юридичної особи та витяг з 

Реєстру надавачів та отримувачів 

соціальних послуг 

громадське об’єднання додатково 

подає документи, передбачені 

абзацами першим — тринадцятим 

пункту 6 цього додатка, а якщо 

підприємство, установа або заклад є 

господарським товариством — 

документи, передбачені абзацами 

першим, третім, четвертим, шостим 

— тринадцятим пункту 6 цього 

додатка 



Проект 

Потенційний орендар Перелік документів* 

11. Державні видавництва і 

підприємства книгорозповсюдження, 

вітчизняне видавництво та 

підприємство книгорозповсюдження, 

що забезпечує підготовку, випуск та 

(або) розповсюдження не менш як 50 

відсотків книжкової продукції 

державною мовою (за винятком видань 

рекламного та еротичного характеру) 

установчий документ юридичної 

особи 

довідка про випуск та/або 

розповсюдження не менш як 50 

відсотків книжкової продукції 

державною мовою, надана у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів 

України (крім державних видавництв 

і підприємств 

книгорозповсюдження) 

12. Народний депутат України посвідчення народного депутата 

України, заява народного депутата 

України про надання приміщення 

для громадської приймальні на строк 

здійснення депутатських 

повноважень, у якій зазначається 

відсутність у депутата інших 

приймалень 

Якщо народний депутат України 

обраний по одномандатному 

виборчому округу, то у своїй заяві 

він зазначає номер відповідного 

округу 

13. Депутат місцевої ради для 

розміщення громадської приймальні 

такого депутата 

копія посвідчення депутата місцевої 

ради та заява депутата місцевої ради 

про надання приміщення для 

громадської приймальні на строк 

здійснення депутатських 

повноважень 

інші документи, передбачені 

рішенням відповідного 

представницького органу місцевого 

самоврядування 



Проект 

Потенційний орендар Перелік документів* 

14. Потенційний орендар для 

організації та проведення науково-

практичних, культурних, мистецьких, 

громадських, суспільних та політичних 

заходів 

установчий документ юридичної 

особи 

документ, що підтверджує 

проведення відповідного заходу, у 

якому зазначено дату та строк його 

проведення 

15. Суб’єкт виборчого процесу з метою 

проведення публічних заходів (зборів, 

дебатів, дискусій) під час та на період 

виборчої кампанії 

установчий документ юридичної 

особи 

документ, що підтверджує 

проведення відповідного заходу, в 

якому зазначено дату та строк його 

проведення 

Установчий документ (статут) подається потенційним орендарем лише у разі, коли 

відповідний установчий документ (статут) не оприлюднено на порталі 

електронних сервісів, відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”. 

_________ 

* Подається оригінал або належним чином завірена копія документа 

____________________ 

Додаток 

ПЕРЕЛІК критеріїв оцінювання організацій/установ, які мають право на 

отримання майна в оренду без проведення аукціону 

Критерій оцінки Кількість 

балів 

1. Розмір благодійних внесків (пожертв), залучених 

організацією/установою (враховуються благодійні внески 

(пожертви), які залучені організацією за період не більше ніж три 

останніх роки і відображені у фінансовій звітності 

організації/установи) 

15 

2. Кількість осіб, що сплатили благодійні внески (пожертви) за 

період не більше ніж три останніх роки, які відображені у 

15 



Проект 

Критерій оцінки Кількість 

балів 

фінансовій звітності організації або установи 

3. Розмір членських внесків, сплачених членами організації/ 

установи (засновниками установи) 

15 

4. Кількість осіб, що сплатили членські внески 15 

5. Розмір міжнародної технічної допомоги, залученої 

організацією/установою за період не більше ніж три останніх 

роки 

10 

6. Розмір фінансування та/або підтримки, наданих за рахунок 

коштів державного або місцевих бюджетів 

10 

7. Кількість громадських, благодійних, інших заходів, 

проведених за участю організації/установи за напрямами її 

статутної діяльності, за умови, що про такі заходи на веб-сайті 

організації оприлюднено відповідний звіт 

10 

8. Кількість працівників організації/установи, які перебувають у 

трудових відносинах з організацією, за умови, що такі 

працівники переважно залучені до здійснення громадських, 

благодійних, інших заходів, проведених за участю 

організації/установи за напрямами її статутної діяльності 

5 

9. Строк фактичного здійснення організацією/установою своїх 

заходів/іншої діяльності 

5 

____________________ 

Додаток 

ПЕРЕЛІК категорій за цільовим призначенням об’єктів оренди 

Номер 

категорії 

Назва категорії 



Проект 

Номер 

категорії 

Назва категорії 

Для нерухомого майна 

1 Офісні приміщення, коворкінги. 

Об’єкти поштового зв’язку та розміщення суб’єктів господарювання, 

що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових 

відправлень. 

Редакції засобів масової інформації, видавництва друкованих засобів 

масової інформації та видавничої продукції. 

Ломбарди, Органення банків, інших провайдерів фінансових послуг 

2 Громадські об’єднання та благодійні організації 

3 Бібліотеки. Театри. Кінотеатри, діяльність з кінопоказів 

4 Центри раннього розвитку дитини. 

Діяльність у сфері освіти, курси і тренінги 

5 Тренажерні зали, заклади фізичної культури і спорту, діяльність з 

організації та проведення занять різними видами спорту 

6 Заклади охорони здоров’я, клініки, лікарні, приватна медична 

практика. 

Аптеки. 

Ветеринарні лікарні (клініки), лабораторії ветеринарної медицини, 

ветеринарні аптеки. 

Медичні лабораторії 

7 Науково-дослідні установи, наукові парки 

8 Заклади харчування, кафе, бари, ресторани, які здійснюють продаж 

товарів підакцизної групи. 

Торговельні об’єкти, які здійснюють продаж товарів підакцизної 

групи 

9 Заклади харчування, їдальні, буфети, кафе, які не здійснюють продаж 

товарів підакцизної групи. 



Проект 

Номер 

категорії 

Назва категорії 

Торговельні об’єкти, які не здійснюють продаж товарів підакцизної 

групи 

10 Склади. Камери схову, архіви 

11 Нічні клуби. Ресторани з нічним режимом роботи (після 22 год). 

Сауни, лазні. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної 

діяльності. Готелі, хостели, турбази, мотелі, кемпінги, літні 

будиночки. Комп’ютерні клуби та Інтернет-кафе 

12 Проведення виставок 

13 Пункти обміну валюти, банкомати, платіжні термінали. Торговельні 

автомати. Розміщення технічних засобів і антен операторів 

телекомунікацій, суб’єктів підприємницької діяльності, які надають 

послуги зв’язку, послуги доступу до Інтернету, телекомунікації, 

передання сигналу мовлення. Розміщення зовнішньої реклами на 

будівлях і спорудах. Продаж книг, газет і журналів 

14 Майстерні, ательє. Салони краси, перукарні. Надання інших 

побутових послуг населенню 

15 Ритуальні послуги. Громадські вбиральні. Збір і сортування вторинної 

сировини 

16 Стоянки автомобілів. Розміщення транспортних підприємств з 

перевезення пасажирів і вантажів. Станції технічного обслуговування 

автомобілів 

17 Розміщення суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють 

іншу виробничу діяльність 

18 Інше 

Для нерухомого майна, якщо потенційним орендарем є суб’єкт, передбачений 



Проект 

Номер 

категорії 

Назва категорії 

статтею 15 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” 

1 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші 

установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок 

державного або місцевих бюджетів 

2 Пенсійний фонд України та його органи 

3 Державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері 

культури і мистецтв 

4 Громадські організації (об’єднання) у сфері культури і мистецтв (у 

тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі 

майстерні) 

5 Музеї 

6 Громадські організації (об’єднання) ветеранів для розміщення 

реабілітаційних установ для ветеранів 

7 Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

для розміщення таких реабілітаційних установ 

8 Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів 

та церемоній 

9 Заклади освіти 

10 Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та 

заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги 

відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” 

11 Редакції державних і комунальних періодичних видань, державні 

видавництва, підприємства книгорозповсюдження, вітчизняні 



Проект 

Номер 

категорії 

Назва категорії 

видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують 

підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків 

книжкової продукції державною мовою (за винятком видань 

рекламного та еротичного характеру) 

12 Громадська приймальня народного депутата України або депутата 

місцевої ради 

13 Дипломатичні представництва та консульські установи іноземних 

держав, представництва міжнародних міжурядових організацій в 

Україні 

14 Організація та проведення науково-практичних, культурних, 

мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів 

15 Проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на 

період виборчої кампанії 

Для єдиних майнових комплексів 

1 Підприємства тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та 

виноробної промисловості 

2 Підприємства з виробництва електричного та електронного 

устаткування 

3 Підприємства з виробництва деревини та виробів з деревини, меблів 

4 Підприємства з організації концертно-видовищної та виставкової 

діяльності 

5 Розміщення морського, залізничного та автомобільного транспорту 

6 Підприємства торгівлі 



Проект 

Номер 

категорії 

Назва категорії 

7 Підприємства з випуску лотерейних білетів та проведення лотерей 

8 Підприємства кольорової металургії, нафтогазодобувної 

промисловості 

9 Підприємства електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної 

промисловості, чорної металургії 

10 Підприємства зв’язку 

11 Підприємства з виробництва швейної та текстильної промисловості 

12 Підприємства ресторанного господарства (крім ресторанів) 

13 Підприємства з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх 

ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для 

механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших 

операцій 

14 Підприємства з виробництва гумових та пластмасових виробів 

15 Підприємства лісового господарства, рибного господарства 

16 Підприємства целюлозно-паперової промисловості, переробки 

відходів 

17 Підприємства з видобування неенергетичних матеріалів 

18 Підприємства з надання додаткових транспортних послуг та 

допоміжних операцій 

19 Підприємства паливної промисловості 

20 Підприємства побутового обслуговування 



Проект 

Номер 

категорії 

Назва категорії 

21 Підприємства сільського господарства, харчової промисловості (крім 

лікеро-горілчаної та виноробної промисловості) 

22 Підприємства з металообробки, легкої (крім швейної та текстильної) 

промисловості 

23 Підприємства з виробництва будівельних матеріалів 

_____________________ 

Додаток 

ПЕРЕЛІК підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі 

послуги населенню 

Для цілей застосування частини другої статті 18 Закону України “Про оренду 

державного та комунального майна” підприємствами, установами, організаціями, 

що надають соціально важливі послуги населенню, є: 

акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (АТ “ОЩАДБАНК”), 

що є банківською установою державної власності, яка надає у касах банківських 

установ послугу із приймання і перерахування готівкових коштів за житлово-

комунальні послуги під час забезпечення можливості не сплачувати комісію за 

надання такої послуги; 

акціонерне товариство “УКРПОШТА” (АТ “УКРПОШТА”), що є підприємством, 

яке надає універсальні послуги поштового зв’язку в населених пунктах на всій 

території України; 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

Додаток 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР 

оренди комунального майна Великолучківської сільської ради 

с. Великі Лучки         "___" ____________ 20__ року 

____________________________________________________________________, 

 (повне найменування орендодавця) 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ: __________________________________________, 

місцезнаходження 

якого:______________________________________________________________ 

(адреса) 

надалі - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі 

____________________________________________________________________, 

 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)  

який діє на підставі 

____________________________________________________________________, 

 (посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору) 

з однієї сторони, 

та ____________________________________________________________________, 

 (повне найменування орендаря) 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 

___________________________________________,місцезнаходження якого : 

_______________________________________________________________________ 

(адреса) 

надалі - ОРЕНДАР, в особі 

____________________________________________________________________, 

 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)  

____________________________________________________________________, 

який діє на підставі 

____________________________________________________________________, 

 (посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору) 

з другої сторони, та 



Проект 
____________________________________________________________________,  (п

овне найменування балансоутримувача) 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ:___________________________________________, 

місцезнаходження якого :________________________________________________ 

(адреса) 

  

надалі - БАЛАНСОУТРИМУВАЧ, в особі 

____________________________________________________________________, 

 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)  

____________________________________________________________________, 

який діє на підставі 

____________________________________________________________________, 

 (посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору) 

з третьої сторони що іменуються разом - Сторони, уклали цей договір про 

нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1.ОРЕНДОДАВЕЦЬ та БАЛАНСОУТРИМУВАЧ_________________ 

____________________________________________________________________ 

(процедура, внаслідок якої майно отримано в оренду (обрати потрібне): аукціон 

без аукціону, продовження – за наслідками проведення аукціону, продовження – 

без проведення аукціону, а також вказати посилання на сторінку в ЕТС, на якій 

розміщено інформаці я про об’єкт оренди відповідно до оголошення про передачу 

майна в оренду) 

на підставі рішення виконавчого комітету Лихівської селищної ради від 

________________№______ передають, а ОРЕНДАР приймає в оренду 

____________________________________________________________________ (не

рухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення); окреме індивідуально 

визначене майно) 

що належить до комунальної власності Великолучківської сільської ради, далі - 

об'єкт оренди, який знаходиться за адресою: 

____________________________________________, буд. _____, корп. ______, 

(вулиця, бульвар, провулок, площа) 

загальною площею ___________ кв. м, в т. ч. на ___ поверсі _____ кв. м, у 

напівпідвалі _____ кв. м, підвалі ______ кв. м, інше ______ кв. м, 

для_____________________________________________________________ 

(цільове призначення, у випадку надання об'єкта оренди з різним цільовим 

призначенням вказується площа по кожному виду цільового призначення окремо; 

якщо майно передано в оренду на аукціоні без додаткових умов; якщо майно 

передано в оренду на аукціоні і додатковим и умовами аукціону визначені групи 



Проект 
цільових призначень, за якими забороняється використовувати майно – 

перерахувати заборонені цільові призначення) 

  

Якщо майно належить до пам’яток культурної спадщини, щойно виявлених 

об'єктів культурної спадщини – вказується погодження органу охорони культурної 

спадщини на передачу в оренду Майна, що є пам’яткою культурної спадщини, 

щойно виявленим об'єктом культурної спадщини чи її (його) частиною (за 

наявності) і вказуванням інформації щодо органу, що надав погодження та дати 

погодження, а також інформації про укладання охоронного договору щодо Майна 

та дати, номеру договору та сторін цього Договору. 

  

Вартість Майна (залишити одне з трьох альтернативних формувань пункту 1.2. 

(1) 1.2. Ринкова (оціночна), визначена на підставі звіту про незалежну оцінку 

майна (в разі передачі майна без проведення аукціону або продовження договору 

оренди укладеного без проведення аукціону або конкурсу) (відповідно до ч.4 ст.8 

Закону та Порядку передачі в оренду комунального майна Великолучківської 

сільської ради), становить _______________ (сума грн., без ПДВ). 

Оцінювач: 

Дата оцінки: « » 20 р. 

Дата затвердження висновку про вартість Майна: « » 20 р. 

Рецензент: 

Дата рецензії «___»____20__р. 

(2)1.2. 1.3. Балансова залишкова вартість, визначена на підставі фінансової 

звітності Балансоутримувача - _____________________ (сума (грн), без 

ПДВ  ________  

Станом на останню дату місяця, що передувала даті оприлюднення оголошення 

або включення Майна до Переліку другого типу « » 20 р. (зазначити дату) 

АБО 

Балансова вартість, переоцінена в обліку Балансоутримувача 

___________________ (сума (грн), без ПДВ  __________________ 

  

Станом на останню дату місяця, що передувала даті оприлюднення оголошення 

або включення Майна до Переліку другого типу (зазначити дату). 

1.4. Страхова вартість: сума, яка дорівнює визначеній у пункті 1.3. 

___________________сума (грн), без ПДВ   

1.5. Витрати Орендодавця, пов’язані із проведенням оцінки Майна 

__________________сума (грн)   

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА ОРЕНДАРЮ 
2.1.Орендар вступає у строкове платне користування Майном у день підписання 

Акта приймання-передачі Майна. 

Акт приймання-передачі підписується між Орендодавцем, Орендарем і 

Балансоутримувачем одночасно із підписанням цього Договору. 



Проект 
АБО*: 

Акт приймання-передачі підписується протягом 10 робочих днів з дати 

припинення договору з попереднім орендарем відповідно до Порядку передачі в 

оренду комунального майна Великолучківської сільської ради. 

2.2. Передача Майна в оренду здійснюється за його страховою вартістю, 

визначеною у пункті 1.4. цього Договору. 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА 
3.1. Орендна плата становить ______________________ (сума прописом) гривень, 

у тому числі ПДВ _____________________ (сума прописом) гривень. 

До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна 

(комунальних послуг, послуг з Орган об'єктом нерухомості, витрат на утримання 

прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з 

ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та 

внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз 

сміття тощо), а також компенсація витрат Балансоутримувача за користування 

земельною ділянкою. Орендар несе ці витрати на основі окремих договорів, 

укладених із Балансоутримувачем та/або напряму із постачальниками 

комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5. цього Договору. 

3.2. Якщо орендна плата визначена за результатами аукціону, орендна плата за 

січень-грудень року оренди, наступного за роком, на який припадає перший 

місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший 

місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць 

оренди. Орендна плата за січень-грудень третього і кожного наступного 

календарного року оренди визначається шляхом коригування місячної орендної 

плати, що сплачувалась у попередньому році, на річний індекс інфляції такого 

року. 

3.3. Орендар сплачує орендну плату до місцевого бюджету на рахунок, відкритий 

в Державній казначейській службі України, або на рахунок Орендодавця, 

відповідно до Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом 

Міністрів України: 

до 20 числа наступного за поточним місяцем оренди — для орендарів, які 

отримали майно в оренду за результатами аукціону; 

до 20 числа наступного за поточним місяцем оренди — для орендарів, які 

отримали майно в оренду без аукціону; 

3.4. Орендар сплачує орендну плату на підставі рахунків Орендодавця 

Балансоутримувача. Балансоутримувач виставляє рахунок на загальну суму 

орендної плати, із зазначенням частини орендної плати, яка сплачується на 

рахунок Балансоутримувача, і частини орендної плати, яка сплачується до 

місцевого бюджету. ПДВ нараховується на загальну суму орендної плати. Орендар 

сплачує Балансоутримувачу Орендодавцю належну йому частину орендної плати 

разом із ПДВ, нарахованим на загальну суму орендної плати. Балансоутримувач 

надсилає Орендарю рахунок не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати платежу. 



Проект 
Орендар зобов’язаний до 12-го числа наступного місяця отримати у Орендодавця 

рахунок на сплату орендної плати та акт виконаних робіт на надання орендних 

послуг. Протягом 5 робочих днів після закінчення поточного місяця оренди 

Балансоутримувач передає Орендарю акт виконаних робіт на надання орендних 

послуг разом із податковою накладною за умови реєстрації Орендаря платником 

ПДВ. 

3.5. В дату укладання цього Договору або до такої дати Орендар сплачує орендну 

плату за ______кількість місяців (авансовий платіж з орендної плати) в сумі 

_________________ (___________________) грн. на підставі документів, 

визначених у пункті 3.6 цього Договору. 

3.6. Якщо цей Договір укладено за результатами проведення аукціону, то 

підставою для сплати авансового платежу з орендної плати є протокол про 

результати електронного аукціону. 

Якщо цей Договір укладено без проведення аукціону, то підставою для сплати 

авансового платежу з орендної плати є рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради про укладення договору оренди із орендарем 

зазначеним в Умовах Договору, прийняте відповідно до пункту ____Порядку. 

Якщо цей Договір укладено внаслідок продовження попереднього договору 

оренди без проведення аукціону, то підставою для сплати авансового платежу з 

орендної плати є рішення виконавчого комітету Великолучківської сільської ради 

про продовження договору оренди з орендарем зазначеним в Умовах Договору 

Орендодавця, прийняте відповідно до пункту ___ Порядку. 

3.7. Якщо цей Договір укладено без проведення аукціону, розмір орендної плати 

підлягає перегляду на вимогу однієї із сторін у разі зміни Методики розрахунку 

орендної плати. 

Орендодавець зобов'язаний звернутися до Орендаря із вимогою про перегляд 

орендної плати, якщо зміни до Методики мають наслідком збільшення розміру 

орендної плати за цим Договором, протягом 30 календарних днів з моменту 

набуття чинності відповідними змінами. 

Орендар може звернутися до Орендодавця із вимогою про перегляд орендної 

плати, якщо зміни до Методики мають наслідком зміну розміру орендної плати за 

цим Договором, протягом будь-якого строку після набуття чинності відповідними 

змінами. 

Новий розмір орендної плати починає застосовуватись з першого числа місяця, 

наступного за датою укладання сторонами додаткової угоди до цього Договору 

щодо приведення розміру орендної плати у відповідність із змінами, внесеними до 

Методики. Відмова Орендаря укласти додаткову угоду щодо збільшення орендної 

плати з метою приведення її у відповідність із змінами, внесеними до Методики, є 

підставою для дострокового припинення цього Договору. 

3.8. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується 

Орендодавцем (в частині, належній місцевому бюджету) та/або 

Балансоутримувачем (в частині, належній Балансоутримувачу). 



Проект 
Орендодавець і Балансоутримувач можуть надати доручення один одному на 

звернення із позовом про стягнення орендної плати та інших платежів за цим 

Договором, по яких у Орендаря є заборгованість, в інтересах відповідної сторони 

цього Договору. Сторона, в інтересах якої подається позов, може компенсувати 

іншій стороні судові і інші витрати, пов’язані із подачею позову. 

3.9. На суму заборгованості Орендаря зі сплати орендної плати нараховується пеня 

в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми 

заборгованості за кожний день прострочення перерахування орендної плати. 

3.10. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету або 

Орендодавцю/Балансоутримувачу, підлягає в установленому порядку заліку в 

рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з 

припиненням орендних відносин – поверненню Орендарю. Сума орендної плати, 

сплаченої авансом відповідно до пункту 3.5. цього Договору, підлягає 

зарахуванню у рахунок сплати орендної плати за перші місяці оренди після 

підписання Акту приймання-передачі Майна. 

3.11. Припинення Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку 

сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному 

обсязі, ураховуючи санкції. 

3.12. Орендар зобов’язаний на вимогу Орендодавця проводити звіряння 

взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти акти звіряння. 

4. ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА З ОРЕНДИ І  

ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТ 
4.1. У разі припинення або розірвання Договору Орендар зобов’язаний: 

а) протягом 3 робочих днів звільнити орендоване Майно від належних Орендарю 

речей і повернути його відповідно до Акта повернення з оренди орендованого 

Майна, в тому стані, в якому Майно перебувало на момент передачі його в оренду, 

з урахуванням нормального фізичного зносу, а якщо Орендарем були виконані 

невід’ємні поліпшення або здійснено капітальний ремонт – то разом із такими 

поліпшеннями/капітальним ремонтом; 

б) сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передує даті (день звільнення 

приміщення і підписання акту приймання-передачі є останнім днем нарахування 

орендної плати) повернення Майна із оренди, пеню, неустойку, сплатити 

Балансоутримувачу платежі за договором про відшкодування витрат 

Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та розрахуватись з 

надавачами комунальних послуг відповідно до укладених договорів надання 

комунальних послуг Орендарю, нараховану до дати, що передує даті повернення 

Майна з оренди; 

в) відшкодувати Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати 

(повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря (і в межах сум, що 

перевищують суму страхового відшкодування, якщо воно поширюється на такі 

випадки погіршення стану або втрати орендованого Майна) або в разі демонтажу 

або іншого вилучення невід’ємних поліпшень/капітального ремонту. 



Проект 
4.2. Протягом 3 робочих днів з моменту припинення або розірвання цього 

Договору Балансоутримувач та Орендодавець зобов’язаний(і) оглянути Майно і 

зафіксувати його поточний стан, а також стан розрахунків за цим Договором і за 

договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання 

орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю в Акті повернення 

з оренди орендованого Майна. 

Орендодавець Балансоутримувач складає Акт повернення з оренди орендованого 

Майна у трьох оригінальних примірниках і надає підписані Балансоутримувачем 

та Орендодавцем примірники Орендарю. 

Орендар зобов’язаний: 

1) підписати три примірники Акта повернення з оренди орендованого Майна не 

пізніше ніж протягом наступного робочого дня з моменту їх отримання від 

Балансоутримувача Орендодавця і одночасно повернути Балансоутримувачу 

Орендодавцю два примірники підписаних Орендарем актів разом із ключами від 

об’єкту Оренди (у разі якщо доступ до Об’єкту оренди забезпечується ключами); 

2) звільнити Майно одночасно із поверненням підписаних Орендарем актів. 

Не пізніше ніж на четвертий робочий день після припинення або розірвання 

Договору Орендодавець/Балансоутримувач зобов’язаний надати 

Орендодавцю/Балансоутримувачу примірник підписаного Акта повернення з 

оренди орендованого Майна. 

4.3. Майно вважається повернутим з оренди з моменту підписання Орендодавцем, 

Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення з оренди орендованого 

Майна. 

4.4. Якщо Орендар не повертає Майно після отримання від Орендодавця 

Балансоутримувача примірників Акту повернення з оренди орендованого Майна 

Орендар сплачує до Державного бюджету України неустойку у розмірі подвійної 

орендної плати за кожний день користування Майном після дати припинення 

цього Договору. 

4.5. З метою виконання зобов’язань Орендаря за цим Договором, а також за 

договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання 

орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю до або в день 

підписання цього Договору Орендар сплачує на рахунок Орендодавця 

забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у пункті _________. 

Якщо цей Договір є договором продовження за результатами проведення 

аукціону/продовження без проведення аукціону, Орендар сплачує різницю між 

сумою забезпечувального депозиту, сплаченого Орендарем раніше за договором, 

що продовжується, і сумою, визначеною у пункті __________. 

Орендар сплачує повну суму забезпечувального депозиту, якщо: 

а) договір, що продовжується, не передбачав обов’язку Орендаря сплатити 

забезпечувальний депозит, або 



Проект 
б) цей Договір є договором, що продовжується за результатами проведення 

аукціону, але переможцем аукціону стала особа інша ніж орендар Майна станом 

на дату оголошення аукціону (пункт _____Порядку). 

4.6. Орендодавець повертає забезпечувальний депозит Орендарю протягом 5 

робочих днів після (підписання акту) отримання від Балансоутримувача 

примірника Акту повернення з оренди орендованого Майна, підписаного без 

зауважень Балансоутримувача, або здійснює вирахування сум, визначених у 

пункті 4.8 цього Договору, у випадку наявності зауважень Балансоутримувача або 

Орендодавця. 

4.7. Орендодавець перераховує забезпечувальний депозит у повному обсязі до 

місцевого бюджету, якщо: 

Орендар відмовився від підписання Акту повернення з оренди орендованого 

Майна в строк, визначений цим Договором, або створює перешкоди у доступі до 

орендованого Майна представників Балансоутримувача або Орендодавця з метою 

складання такого Акту; 

Орендар не підписав у встановлені строки договір оренди Майна за результатами 

проведення аукціону на продовження цього Договору оренди, в якому Орендар 

оголошений переможцем. 

4.8. Орендодавець не пізніше п’ятого робочого дня з моменту підписання від 

Балансоутримувача примірнику Акта повернення з оренди Орендованого майна із 

зауваженнями (або за наявності зауважень Орендодавця) зараховує 

забезпечувальний депозит в рахунок не виконаних зобов’язань Орендаря і 

перераховує забезпечувальний депозит на погашення зобов’язань Орендаря у такій 

черговості: 

у першу чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати пені (пункт 3.9 цього 

Договору); ці кошти у розмірі 100% перераховуються до місцевого бюджету (у 

такому разі відповідна суму забезпечувального депозиту розподіляється між 

місцевим бюджетом і Балансоутримувачем); 

у другу чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати неустойки 

(пункт 4.4. цього Договору); 

у третю чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати частини орендної 

плати, до місяцевого бюджету або на рахунок Орендодавця. 

у п’яту чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати Балансоутримувачу 

платежів за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на 

утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю; 

у шосту чергу погашаються зобов’язання Орендаря з компенсації суми збитків, 

завданих орендованому Майну; 

у сьому чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати інших платежів за 

цим Договором або в рахунок погашення інших не виконаних Орендарем 

зобов’язань за цим Договором. 



Проект 
Орендодавець повертає Орендарю суму забезпечувального депозиту, яка 

залишилась після здійснення вирахувань, передбачених цим пунктом. 

5. ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА 
5.1. Орендар має право: 

На підставі рішення виконавчого комітету Великолучківської сільської ради за 

погодженням Балансоутримувача здійснювати поточний та/або капітальний 

ремонт Майна і виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної 

документації на проведення ремонту; 

здійснювати невід’ємні поліпшення Майна за наявності рішення виконавчого 

комітету Великолучківської сільської ради про надання згоди, прийнятого 

відповідно до Закону та Порядку згодою Орендодавця, наданою відповідно до 

Закону та Порядку, 

і один раз протягом строку оренди, на підставі рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради зарахувати частину витрат на здійснення 

капітального ремонту в рахунок зменшення орендної плати. 

5.2. Порядок отримання Орендарем згоди Балансоутримувача і Орендодавця на 

здійснення відповідних видів робіт, передбачених пунктом 5.1 цього Договору, 

порядок отримання Орендарем згоди Орендодавця на зарахування витрат на 

здійснення цих робіт в рахунок орендної плати, і умови, на яких здійснюється таке 

зарахування, а також сума витрат, які можуть бути зараховані, визначаються 

Порядком. 

5.3. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних 

поліпшень Майна від нового орендаря Майна, у порядку та на 

умовах, встановлених Порядком, якщо цей Договір продовжується на аукціоні. 

5.4. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних 

поліпшень Майна, від переможця аукціону з приватизації Майна, а якщо таким 

переможцем стає Орендар – то право на зарахування в рахунок купівельної ціни 

суми вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень, у порядку та на умовах, 

встановлених Законом про приватизацію. 

6. РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА 
6.1. Орендар зобов’язаний використовувати орендоване Майно відповідно до 

призначення, визначеного у підпункті 1.1. цього Договору. 

6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, 

запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, 

передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, 

підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент 

передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 

заходи протипожежної безпеки. 

6.3. Орендар зобов’язаний: 



Проект 
1) відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти 

комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди Майна; 

2) забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а 

також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного 

нагляду та вимог відповідних служб (підрозділів) 

Балансоутримувача/Орендодавця; 

3) утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, 

пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за 

призначенням; 

Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних 

мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. 

6.4. Орендар зобов’язаний забезпечити представникам Орендодавця та 

Балансоутримувача доступ на об'єкт оренди у робочі дні у робочий час (а у разі 

отримання скарг на порушення правил тиші або здійснення Орендарем діяльності 

у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних 

приміщень – то у будь-який інший час) з метою контролю за його використанням 

та виконанням Орендарем умов цього Договору. Про необхідність отримання 

доступу до Об’єкту оренди Балансоутримувач або Орендодавець повідомляють 

Орендаря електронною поштою або по телефону принаймні за один робочий день, 

крім випадків, коли доступ до Об’єкту оренди необхідно отримати з метою 

запобігання нанесенню шкоди Об’єкту оренди чи власності третіх осіб через 

виникнення загрози його пошкодження внаслідок аварійних ситуацій або 

внаслідок настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: 

ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, а також у разі отримання 

скарг на порушення правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у 

неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних 

приміщень. При виникненні таких ситуацій Орендар зобов’язаний вживати 

невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків. 

6.5. Протягом 15 робочих днів з дати укладання цього Договору орендар 

зобов’язаний укласти договори з надавачами послуг (водопостачання, 

водовідведення, опалення, електропостачання, утримання прибудинкової 

території, вивіз сміття, тощо) про надання відповідних послуг та надати 

орендодавцю копії таких договорів. 

6.6. Якщо Майном є пам’ятка культурної спадщини, щойно виявлений об'єкт 

культурної спадщини чи її (його) частина, Орендар зобов’язаний виконувати усі 

обов’язки Балансоутримувача за охоронним договором, який є Додатком до цього 

Договору. 

У разі, якщо об'єкт оренди підлягав екологічному аудиту і у звіті про екологічний 

аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються 

певні вимоги або надаються рекомендації, до Договору включається пункт 6.7 

такого змісту: 

«6.7. Протягом (період) здійснити заходи щодо усунення невідповідностей 

вимогам чинного законодавства, виявлених екологічним аудитом, відповідно до 

рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит». 



Проект 
 

7. СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ І ОБОВ’ЯЗОК ОРЕНДАРЯ З 

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОЦІНКУ МАЙНА 
7.1. Орендар зобов’язаний: 

1) протягом 10 календарних днів з дня укладення цього Договору застрахувати 

Майно на суму його страхової вартості, визначеної у пункті 23.2. Порядку 

передачі в оренду комунального майна Великолучківської сільської ради, на 

користь Балансоутримувача, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій 

третіх осіб, стихійного лиха, та протягом 10 календарних днів з дня укладення 

договору страхування (договорів страхування) надати Балансоутримувачу та 

Орендодавцю завірені належним чином копії договору страхування і платіжного 

доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових 

платежів); 

2) постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії цього 

Договору Майно було застрахованим, і надавати Балансоутримувачу та 

Орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування і доказів 

сплати страхового платежу. 

Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря (страхувальника); 

7.2. Протягом 10 робочих днів з дня укладання цього Договору Орендар 

зобов’язаний компенсувати Балансоутримувачу витрати, пов'язані з проведенням 

незалежної оцінки Майна, в сумі _______________________ (у разі понесення 

Балансоутримувачем таких витрат). Балансоутримувач має право зарахувати 

частину орендної плати, що підлягає сплаті на користь Балансоутримувача, в 

рахунок його витрат, пов’язаних із проведенням незалежної оцінки Майна. 

8. СУБОРЕНДА 
8.1. Орендар має право передати Майно в суборенду, якщо Орендар отримав 

Майно за результатами аукціону (у тому числі внаслідок продовження договору 

оренди) і оголошення про передачу майна в оренду містило згоду орендодавця на 

суборенду (попередня згода) або на підставі рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради за письмовою згодою Орендодавця в разі 

надходження заяви від орендаря. 

Цільове призначення, за яким Майно може бути використано відповідно до 

договору суборенди, визначається із урахуванням обмежень, передбачених цим 

Договором (за наявності). 

8.2. Орендар може укладати договір суборенди лише з особами, які мають право 

орендувати комунальне майна Великолучківської сільської ради та відповідають 

вимогам статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна». 

8.3. Орендар протягом 3 робочих днів з моменту укладення договору суборенди 

зобов’язаний надати Орендодавцю інформацію про суборендаря та один 

примірник договору суборенди для його оприлюднення Органом в електронній 

торговій системі. 



Проект 

9. ЗАПЕВНЕННЯ СТОРІН 

А. ЗАПЕВНЕННЯ БАЛАНСОУТРИМУВАЧА І ОРЕНДОДАВЦЯ 
9.1. Балансоутримувач і Орендодавець запевняють Орендаря, що: 

9.1.1. крім випадків коли про інше зазначене в Акті приймання-передачі, Об’єкт 

оренди є вільним від третіх осіб, в середині Об’єкту немає майна, належного 

третім особам, повний і безперешкодний доступ до Об’єкту може бути наданий 

Орендарю в день підписання Акта приймання-передачі разом із комплектом 

ключів від Об’єкту у кількості, зазначеній в Акті приймання-передачі. 

9.1.2. інформація про Майно, оприлюднена в оголошенні про передачу в оренду 

або інформаційному повідомленні/інформації про об’єкт оренди, якщо договір 

укладено без проведення аукціону, відповідає дійсності, за виключенням обставин, 

відображених в Акті приймання-передачі. 

9.2. Балансоутримувач (власник або уповноважений ним орган (особа) уклав 

охоронний договір відносно Майна, якщо воно є пам’яткою культурної спадщини, 

щойно виявленим об'єктом культурної спадщини чи її (його) частиною, а завірена 

Балансоутримувачем (власником або уповноваженим ним органом (особою) копія 

охоронного договору додається до цього Договору як його невід’ємна частина. 

Б. ЗАПЕВНЕННЯ ОРЕНДАРЯ 
9.3. Орендар має можливість, забезпечену його власними або залученими 

фінансовими ресурсами, вчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату і 

інші платежі відповідно до цього Договору. 

9.4. Одночасно або до дати укладання цього Договору Орендар повністю сплатив 

авансовий платіж в розмірі, визначеному у пункті 3.5. цього Договору 

9.5. Одночасно або до укладання цього Договору Орендар повністю сплатив 

забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у пункті 4.5. цього Договору. 

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ ОРЕНДИ 
10.1. Орендар зобов’язаний виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням 

виконавчого комітету Великолучківської сільської ради про встановлення 

додаткових умов оренди, за умови що посилання на такі додаткові умови оренди 

було включено до оголошення про передачу майна в оренду, інформаційного 

повідомлення /інформації про об’єкт оренди. 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ 
11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором 

Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та Договором. 

11.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не 

відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим 

Договором. Орендар відповідає за своїми зобов'язаннями і за зобов'язаннями, за 

якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими 

зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване державне Майно. 

11.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені 

шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку. 



Проект 
11.4. Стягнення заборгованості з оплати орендної плати може здійснюватися в 

безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса. 

12.СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 
12.1. Цей Договір діє до ____________________________________. Перебіг строку 

Договору починається з дня набрання чинності цим Договором. Цей Договір 

набирає чинності в день його підписання Сторонами (нотаріального посвідчення, 

якщо відповідно до законодавства Договір підлягає нотаріальному посвідченню). 

Строк оренди за цим Договором починається з дати підписання Акта приймання-

передачі і закінчується датою припинення цього Договору. 

Крім того, Сторонами досягнути згоди про те, що в силу положень статті 631 ЦК 

України умови цього договору застосовуються до відносин, які скалися між 

Сторонами до дати його укладення, а саме з 

______________року.(застосовуєтьсяу разі необхідності). 

12.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку дії цього 

Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством 

встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, крім випадку, 

передбаченого п. 3.7 Договору, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної 

плати – до виконання зобов'язань. 

12.3. Зміни і доповнення до Договору здійснюються з урахуванням встановлених 

статтею 16 Закону та Порядком умов та обмежень за взаємною згодою сторін до 

закінчення строку його дії. 

12.4. Продовження цього Договору здійснюється з урахуванням вимог, 

встановлених статтею 18 Закону та Порядком. 

Орендар, який бажає продовжити цей договір на новий строк, має звернутись до 

Орендодавця за 3 місяці до закінчення строку дії договору і подати документи, 

передбачені Порядком передачі в оренду комунального майна Великолучківської 

сільської ради та частиною 8 статті 18 Закону. Пропуск цього строку Орендарем є 

підставою для непродовження цього Договору. 

Орендар має переважне право на продовження цього Договору, яке може бути 

реалізовано ним у визначений в Порядку спосіб. 

Оприлюднення на веб-сайті (сторінці чи профілі в соціальній мережі) орендаря, 

який отримав в оренду майно без проведення аукціону, недостовірної інформації, 

що стала підставою для укладення договору оренди, є підставою для дострокового 

розірвання договору оренди за ініціативою Орендодавця, а також не продовження 

договору оренди на новий строк. 

12.5.Якщо інше не передбачено цим Договором, перехід права власності на 

орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення 

чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника 

орендованого Майна (його правонаступника), за винятком випадку приватизації 

орендованого Майна Орендарем. 

12.6.Договір припиняється з підстав: 



Проект 
12.6.1. закінчення строку на який його укладено. 

12.6.1.1. Якщо підставою припинення Договору є закінчення строку, на який його 

укладено, то Договір вважається припиненим з цієї підстави: 

а) з дати закінчення строку, на який він був укладений, на підставі рішення 

виконавчого комітету Великолучківської сільської ради про відмову у 

продовженні цього Договору, в межах строків, визначених Порядком передачі в 

оренду комунального майна Великолучківської сільської ради та Законом або 

письмового повідомлення Орендодавця про відмову у продовженні цього 

Договору з підстав пропуску Орендарем строку на подачу заяви про продовження 

цього Договору; 

б) з дати закінчення строку цього Договору, якщо переможцем аукціону на 

продовження цього Договору стала особа інша ніж Орендар, — на підставі 

протоколу аукціону (рішення Орендодавця не вимагається). 

12.6.2.Укладення з орендарем договору концесії такого майна. 

12.6.3.Приватизація об’єкта оренди орендарем (за участю орендаря). 

12.6.4. Припинення юридичної особи – орендаря або юридичної особи – 

орендодавця (за відсутності правонаступника). 

12.6.5. Смерті фізичної особи – орендаря. 

12.6.6. Визнання орендаря банкрутом. 

12.6.7. Знищення об’єкта оренди або значне пошкодження об’єкта оренди. 

Якщо підставою припинення Договору є обставини, передбачені пунктами 12.6.2.-

12.6.7., Договір вважається припиненим з дати настання відповідної обставини на 

підставі рішення Орендодавця. 

12.6.8. Якщо Орендар надав недостовірну інформацію про право бути орендарем 

комунального майна Великолучківської сільської ради, відповідно до положень 

четвертої статті 4 Закону, а також якщо Орендар, який отримав Майно в оренду 

без проведення аукціону, надав та/або оприлюднив на веб-сайті (сторінці чи 

профілі в соціальній мережі) недостовірну інформацію про себе та/або свою 

діяльність. Договір вважається припиненим з цієї підстави в односторонньому 

порядку на 30 день після надіслання Орендодавцем листа Орендарю про 

дострокове припинення цього Договору, крім випадку коли протягом зазначеного 

терміну Орендар звернувся до суду з оскарженням такого рішення Орендодавця. У 

такому випадку договір вважається припиненим: 

по закінченню 2-х місяців з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, 

якщо судом не відкрито провадження у справі за таким позовом Орендаря 

протягом зазначеного двомісячного строку; або 

з дати набуття законної сили рішенням суду про відмову у позові Орендаря. 



Проект 
Лист про дострокове припинення направляється на адресу електронної пошти 

Орендаря і поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом 

вкладення за адресою місцезнаходження Орендаря, а також за адресою 

орендованого Майна. 

12.6.9. Якщо Договір підписаний без одночасного підписання Акта приймання-

передачі Майна. Договір вважається припиненим з цієї підстави на п’ятий робочий 

день після підписання цього Договору, якщо станом на цей день Акт приймання-

передачі не підписаний через відмову Орендаря. 

АБО: 

12.6.9 якщо цей Договір підписаний без одночасного підписання Акта приймання-

передачі Майна. Договір вважається припиненим з цієї підстави на 15- й робочий 

день після припинення Договору з попереднім орендарем, якщо протягом 

встановленого цим договором строку Акт приймання-передачі не підписаний 

через відмову Орендаря, про що Балансоутримувач повинен скласти акт і 

повідомити Орендодавця. 

*Альтернативне формулювання пункту 12.6.9. застосовується, якщо Договір є 

договором, який укладається із переможцем аукціону на продовження договору 

оренди (тип договору "5.1.В") і такий переможець аукціону є особою іншою, ніж 

орендар майна станом на дату оголошення аукціону. 

12.6.10. На вимогу Орендодавця з підстав, передбачених пунктом 12.7 цього 

Договору, і при цьому Договір вважається припиненим в дату, визначену 

відповідно до пункту 12.8 цього Договору; 

12.6.11. На вимогу Орендаря з підстав, передбачених пунктом 12.9 цього 

Договору, і при цьому Договір вважається припиненим в дату, визначену 

відповідно до пункту 12.10 цього Договору; 

12.6.12. За згодою сторін на підставі договору про розірвання з дати підписання 

Акту повернення Майна з оренди; 

12.6.7. На вимогу будь-якої із сторін цього Договору за рішенням суду з підстав, 

передбачених законодавством. 

12.7. Договір може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо 

Орендар: 

12.7.1. допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох 

місяців або сумарна заборгованість з орендної плати становить більше, ніж плата 

за 3 місяці; 

12.7.2. використовує Майно не за цільовим призначенням або використовує Майно 

за забороненим цільовим призначенням; 

12.7.3. без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у 

користування іншій особі, крім випадків, коли Орендар передав Майно в 

суборенду на підставі пункту 8.1 цього Договору і надав Орендодавцю копію 

договору суборенди для його оприлюднення в електронній торговій системі; 



Проект 
12.7.4. уклав договір суборенди з особами, які не можуть бути орендарями 

комунального майна Великолучківської сільської ради  та не відповідають 

вимогам статті 4 Закону; 

12.7.5. перешкоджає співробітникам Орендодавця, та/або Балансоутримувача 

здійснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього Договору; 

12.7.6. порушує додаткові умови оренди, зазначені у цьому Договорі; 

12.7.7. відмовився внести зміни до цього Договору у випадку виникнення підстав, 

передбачених пунктом 3.7 цього Договору; 

12.7.8. Орендар не застрахував майно. 

12.8. Про наявність однієї з підстав для дострокового припинення Договору з 

ініціативи Орендодавця, передбачених пунктом 12.7 цього Договору, 

Орендодавець повідомляє Орендаря та іншу сторону Договору листом. У листі має 

міститись опис порушення і припис про його усунення в строк, не менший ніж 15 

та не більше ніж 30 робочих днів з дати листа (у строк 5 робочих днів, якщо 

порушення стосується прострочення сплати орендної плати або перешкоджання у 

здійсненні Орендодавцем або Балансоутримувачем контролю за використанням 

Майна). Лист пересилається на адресу електронної пошти Орендаря і поштовим 

відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою 

місцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна. 

Якщо протягом встановленого у приписі часу Орендар не усунув порушення, 

Орендодавець надсилає Орендарю лист, у якому повідомляє Орендаря про 

дострокове припинення Договору на вимогу Орендодавця. У листі зазначається 

підстава припинення Договору, посилання на припис про усунення порушення, а 

також посилання на обставини, які свідчать про те, що порушення триває після 

закінчення строку, відведеного для його усунення. 

Договір вважається припиненим (розірваним) на десятий робочий день після 

надіслання Орендодавцем Орендарю листа про дострокове припинення цього 

Договору. Орендодавець надсилає Орендарю лист про дострокове припинення 

цього Договору електронною поштою, а також поштовим відправленням із 

повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою місцезнаходження 

Орендаря, а також за адресою орендованого Майна. Дата дострокового 

припинення цього Договору на вимогу Орендодавця встановлюється на підставі 

штемпеля поштового органу на поштовому відправленні Орендодавця. 

12.9. Цей Договір може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо: 

12.9.1. протягом одного місяця після підписання Акта приймання-передачі 

Орендар отримає докази істотної невідповідності Об’єкта оренди інформації про 

нього, зазначеній в оголошенні або інформаційному повідомленні/інформації про 

об’єкт оренди, якщо договір укладено без проведення аукціону, або в Акті 

приймання-передачі, або 

12.9.2. протягом двох місяців після підписання Акта приймання-передачі Орендар 

не матиме можливості використовувати Об’єкт або приступити до виконання 



Проект 
ремонтних робіт на Об’єкті через відсутність на Об’єкті можливості підключення 

до комунальних послуг або відмови Балансоутримувача укласти із Орендарем 

договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого 

Майна та надання комунальних послуг Орендарю або відмови постачальників 

відповідних комунальних послуг укласти із Орендарем договори на постачання 

таких послуг впродовж одного місяця з моменту звернення Орендаря (за умови, 

що Орендар звернувся до таких постачальників послуг не пізніше ніж протягом 

одного місяця після підписання Акта приймання-передачі Майна). 

12.10. Про виявлення обставин, які дають право Орендарю на розірвання договору 

відповідно до пункту 12.9 цього Договору, Орендар має повідомити Орендодавця і 

Балансоутримувача із наданням відповідних доказів протягом 3 робочих днів після 

закінчення термінів, передбачених пунктом 12.9 Договору. Якщо протягом 30 днів 

з моменту отримання повідомлення Орендаря зауваження Орендаря не будуть 

усунені, Орендар надсилає Орендодавцю і Балансоутримувачу вимогу про 

дострокове припинення цього Договору і вимогу про повернення 

забезпечувального депозиту і сплачених сум орендної плати. Вимоги Орендаря, 

заявлені після закінчення строків, встановлених цим пунктом Договору, 

задоволенню не підлягають. 

Договір вважається припиненим на десятий робочий день після надіслання 

Орендодавцем Орендарю і Балансоутримувачу вимоги про дострокове 

припинення цього Договору, крім випадків коли Орендодавець або 

Балансоутримувач надали Орендарю обґрунтовані зауваження щодо 

обставин,викладених у повідомленні Орендаря. Спори щодо обґрунтованості цих 

зауважень вирішуються судом. 

За відсутності зауважень Орендаря або Балансоутримувача, передбачених абзацом 

другим цього пункту: 

а) Орендодавець/Балансоутримувач повертає Орендарю відповідну частину 

орендної плати, сплаченої Орендарем, протягом десяти календарних днів з 

моменту отримання вимоги Орендаря і підписання Орендарем Акту повернення 

Майна з оренди; 

б) Орендодавець повертає сплачений Орендарем забезпечувальний депозит (в разі 

його сплати Орендарем) протягом десяти календарних днів з моменту отримання 

вимоги Орендаря і підписання Орендарем Акту повернення Майна з оренди. 

12.11. У разі припинення або розірвання Договору: 

а) поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних 

коштів за згодою осіб, визначених у пункті 5.1. цього Договору, які можна 

відокремити від орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю 

Орендаря, а поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для майна – 

власністю Великолучківської сільської ради; 

б) поліпшення Майна, зроблені Орендарем без згоди осіб, визначених у пункті 5.1. 

цього Договору, які не можна відокремити без шкоди для Майна, є власністю 

Великолучківської сільської ради та їх вартість компенсації не підлягає. 
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12.12. Майно вважається поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу з моменту 

підписання Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення з оренди 

орендованого Майна. 

13. ІНШЕ 
13.1. Орендар письмово повідомляє інші сторони Договору протягом 5 робочих 

днів з дати змін у його найменуванні, місцезнаходженні, банківських реквізитах і 

контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повідомляє Орендаря про 

відповідні зміни письмово або на адресу електронної пошти. 

13.12. Якщо цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню, витрати на таке 

посвідчення несе Орендар. 

13.3. Якщо протягом строку дії Договору відбувається зміна Орендодавця або 

Балансоутримувача Майна, новий Орендодавець або Балансоутримувач стає 

стороною такого Договору шляхом складання Акта про заміну сторони у договорі 

оренди комунального майна (далі – Акт про заміну сторони, або Акт) за формою, 

що затверджується рішенням Великолучківської сільської ради одночасно із 

примірним договором і оприлюднюється на веб порталі Великолучківської 

сільської ради. Акт про заміну сторони підписується попереднім і новим 

Орендодавцем або Балансоутримувачем та в той же день надсилається іншим 

сторонам Договору листом (цінним з описом). Акт складається у трьох 

оригінальних примірниках. Новий Орендодавець або Балансоутримувач 

зобов’язані (протягом п’яти робочих днів від дати його направлення Орендарю) 

опублікувати Акт у електронній торговій системі (ЕТС). Орендодавець або 

Балансоутримувач за цим Договором вважається заміненим з моменту 

опублікування Акту в ЕТС. 

В разі якщо Договір нотаріально посвідчено, то підпис посадових осіб 

попереднього і нового орендодавців на Акті про заміну сторони підлягають 

нотаріальному посвідченню. 

13.4. У разі реорганізації Орендаря (крім виділу з юридичної особи - Орендаря 

іншої юридичної особи, якій передаються права і обов’язки за цим Договором), 

Договір оренди зберігає чинність для відповідного правонаступника юридичної 

особи-Орендаря. 

У разі виділу з юридичної особи-Орендаря окремої юридичної особи перехід до 

такої особи прав і обов’язків, які витікають із цього Договору, можливий лише 

за згодою Орендодавця. 

Заміна сторони Орендаря набуває чинності з моменту внесення змін до цього 

Договору. 

Заміна Орендаря, інша ніж передбачена цим пунктом, не допускається. 

13.5.Цей Договір укладено в трьох примірниках, кожен з яких має однакову 

юридичну силу, по одному для Орендаря, Орендодавця і Балансоутримувача. 
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14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

“ОРЕНДОДАВЕЦЬ”  “ОРЕНДАР” 

Адреса електронної пошти Орендаря, на яку надсилаються офіційні 

повідомленням за цим Договором, Офіційний веб-сайт (сторінка чи профіль в 

соціальній мережі) Орендаря на якому опублікована інформація про Орендаря та 

його діяльність 

М.П. М.П. 

“Балансоутримувач”  

М.П. 

Додатки: 
Додатки до цього Договору додаються і є його невід’ємною складовою частиною. 

рішення виконавчого комітету ____________ 

протокол про результати електронного аукціону 

акт прийому-передачі майна; 

акта повернення з оренди орендованого Майна; 

 

Секретар ради                                                                     О.Строїн 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Десята сесія  восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.08.2021 року с.Великі Лучки № 

 

 Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  сільська рада вирішила: 

1. Внести наступні зміни та доповнення до  Програми 

соціального захисту населення «Турбота» Великолучківської сільської 

ради на 2021 рік, затвердженої рішенням  третьої сесії восьмого скликання 

від 24.12.2020 №62, а саме: 

пункт 6. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів та 

результативні показники по Програмі "Турбота" на 2021 рік викласти в 

новій редакції (додається); 

підпункт 5 пункту 6 викласти в наступній редакції: надання 

одноразової  адресної грошової допомоги дітям-інвалідам та інвалідам 

здійснюється згідно наявних списків у Великолучківській сільській раді на 

підставі документа, який посвідчує інвалідність, допомога надається законному 

представнику - особі, яка зареєстрована та проживає на території 

Великолучківської сільської ради не менше двох років, допомога надається до 

дня села розпорядженням сільського голови з подальшим затвердженням 

на сесії сільської ради; 

            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Мотильчак М.А.). 

 

Сільський голова                                                          В.Коштура 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми  соціального захисту 

населення  «Турбота» Великолучківської сільської ради на 2021 рік 
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6. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів та результативні показники по Програмі "Турбота" на 2021 рік 

№ 

п/п 

Перелік заходів Програми Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Сума 

одноразової 

виплати у 2021 

році 

Примітка 

1 
2 

3 4 5 6 9 

1  надання адресної одноразової грошової 

допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради - військовослужбовцям та 

особам, що беруть (брали) участь в АТО 

(ООС), які зареєстровані та фактично 

проживають не менше двох років і були 

мобілізовані (залучені) до проведення АТО 

(ООС),  з території  Великолучківської 

сільської ради, а саме: 

 - участь в зоні АТО (ООС) 

2021 рік Великолучківська 

сільська рада 
Сільський 

бюджет 

  

- при пораненні в зоні АТО (ООС) 
2021 рік 

 Великолучківська  

сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  

- при загибелі в зоні АТО (ООС) 
2021 рік 

 Великолучківська   

сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  

2  надання щорічної адресної  грошової 

допомоги мешканцям Великолучківської 

2021 рік 
 Великолучківська 
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

2,0 тис.грн.  
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сільської ради  учасникам АТО (ООС) 

3 
  надання щорічної адресної грошової 

допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради ліквідаторам аварії на ЧАЕС 

2021 рік 
 Великолучківська  

сільська рада 
Сільський 

бюджет 

2,0 тис.грн.  

4  надання щорічної  адресної  грошової 

допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради учасникам бойових дій в 

Афганістані 

2021 рік 
 Великолучківська 
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

2,0 тис.грн.  

5  надання одноразової виплати на поховання 

для мешканців сіл Великолучківської сільської 

ради, які на день смерті були зареєстровані на 

території сільської ради, не досягли пенсійного 

віку і не перебувають у трудових відносинах 

2021 рік 
 Великолучківська  

сільська рада 
Сільський 

бюджет 

3,0 тис.грн.  

6  надання часткової компенсації у вигляді  

одноразової матеріальної допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради для 

відшкодування витрат проведених операцій 

2021 рік 
 Великолучківська  
сільська рада 

Сільський 

бюджет  

Відшкодуван

ня вартості 

операції – 30 

відсотків від 

сплаченої 

суми, 

відшколуванн

я вартості 

операції дітям 

до 18 років – 

50 відсотків 

сплаченої 

суми 

Згідно копії 

квитанції та 

відповідно 

до висновку 

комісії с/р. 



Проект 

7 
надання одноразової  адресної 

грошової допомоги дітям-інвалідам    згідно 

списків, наявних у Великолучківській 

сільській раді  

2021 рік 
 Великолучківська  
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

1,0 тис.грн.  

8 
надання одноразової адресної допомоги 

пристарілим мешканцям Великолучківської 

сільської ради які мають 80 і більше років   

2021 рік 
Великолучківська 

сільська рада 
Сільський 

бюджет 

  

9 
надання одноразової адресної матеріальної 

допомоги  інвалідам    згідно списків, наявних у 

Великолучківській сільській раді (для 

отримання допомоги необхідно надати 

документ, який посвідчує інвалідність, 

допомога надається особі, яка зареєстрована та 

проживає на території Великолучківської 

сільської ради не менше двох років, допомога 

надається до дня села) в тому числі: 

інваліди І групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік 

  

 

 

 

Великолучківська  

сільська рада 

 

 

 

 

Сільський 

бюджет 

 

 

 

 

2,0 тис.грн 

 

 

інваліди ІІ групи 
2021 рік 

 Великолучківська  

сільська рада 
Сільський 

бюджет 

  

 

інваліди ІІІ групи 
2021 рік 

 Великолучківська  
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  



Проект 

 

 

 

 

 

 

 


	Р І Ш Е Н Н Я
	Р І Ш Е Н Н Я (1)
	Р І Ш Е Н Н Я (2)
	5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, охорони материнства, дитинства, опіки та національних меншин (Товт М.О.).
	Р І Ш Е Н Н Я (3)
	Р І Ш Е Н Н Я (4)
	Р І Ш Е Н Н Я (5)
	II. Питання для перевірки знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»

	Р І Ш Е Н Н Я (6)
	Р І Ш Е Н Н Я (7)
	Р І Ш Е Н Н Я (8)
	Р І Ш Е Н Н Я (9)
	Р І Ш Е Н Н Я (10)
	6. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів та результативні показники по Програмі "Турбота" на 2021 рік


