
Проект 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 с.Великі Лучки                              №  

 

 

К 

Е

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

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

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

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

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

перспективного плану формування  територій громад Закарпатської області», 

враховуючи постанову Великолучківської сільської територіальної виборчої 

екомісії №45 від 30.09.2021 та подані матеріали,   сільська  рада ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти до відома факт початку повноваженнь депутата 

Великолучківської сільської ради VІІІ  скликання: 

 

        Левдер Василя Юрійовича, 12 квітня 1983 року народження 

 

  2. Видати  депутату Великолучківської сільської ради VІІІ  скликання 

посвідчення депутата Великолучківської сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про початок повноважень депутата 

Великолучківської сільської ради    

 



Проект 

  

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021                                      с.Великі Лучки                                        №  

 

 

Про   внесення змін та доповнень до  Програми 

«Дітям– безпечне харчування» Великолучківської 

сільської ради  на 2021 рік 

 

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

організації харчування, забезпечення вихованців дошкільних закладів і  

школярів раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових форм 

обслуговування учнів та нових технологій приготування їжі у закладах 

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

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

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

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

харчових продуктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 

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

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

здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», наказів 

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

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

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 15.08.2006 №  

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

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590 

«Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування 

постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління 

безпечністю харчових продуктів (НАССР)», Санітарного регламенту для 

дошкільних навчальних закладів,  затвердженого наказом Міністерства 

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

закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205, керуючись статтями 26, 59, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великолучківська 

сільська рада В И Р І Ш И Л А: 



Проект 

1. Пункт 4 Програми «Дітям– безпечне харчування» Великолучківської 

сільської ради  на 2021 рік, затвердженої  рішенням позачергової восьмої сесії 

восьмого скликання  від 15.06.2021 №578  викласти в наступній редакції:  

 «Фінансування заходів Програми (додаток до Програми) 

здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету сільської ради, а також  

залишків освітньої субвенції минулих років (освітня субвенція з державного 

бюджету, отримана згідно розпорядження  КМУ від 27 листопада 2019 р. 

№1106-р (деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам) із цільовим призначенням: ремонт 

обладнання та придбання обладнання для їдалень, (харчоблоків) закладів 

загальної, середньої освіти, і інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством». 

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                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

  

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05.10.2021                                      с.Великі Лучки                                     №  

 

Про внесення змін до Програми розвитку дорожньої інфраструктури і 

фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом 

та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення на території Великолучківської сільської ради  

на 2021 рік 

 

     Керуючись статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

                 1. Внести  зміни до  Програми розвитку дорожньої інфраструктури і 

фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

на території Великолучківської сільської ради на 2021 рік,  затвердженої 

рішенням сьомої сесії  восьмого скликання  від 17.05.2021 р. №449, а саме:  

                - розділ 5 Програми розвитку дорожньої інфраструктури і 

фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

на території Великолучківської сільської ради на 2021 рік доповнити 

підпунктом згідно додатку (додається). 

2. Фінансування заходів  Програми  здійснювати  у межах  видатків, 

передбачених бюджетом Великолучківської  сільської ради на 2021 рік та інші 

джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

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

 

 

Сільський голова                                                         Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 



Проект 

 

                                                                                                                                   

Додаток  

                                                                                                           до Програми 

 

  

                                          Ресурсне забезпечення 

Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, 

пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 

території  Великолучківської сільської ради на 2021 рік 

 
 

Назва об’єкта 

Термін 

Вико- 

нання 

Всього по 

Програмі 

(грн.) 

За рахунок бюджетів Інші 

дже- 

рела 
Разом Обласний Районн

ий 

Сільськи

й 

2 4 5 6 7 8 9 10 

Капітальний 

ремонт вулиці 

Нова с.Зняцьово 
 

2021 р. 160000,00 160000,00 160000,00    

Разом 

 

 160000,00 160000,00 160000,00 -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 
 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05.10.2021                                    с.Великі Лучки                                          №  

 

Про внесення змін до Програми благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2021 рік 

  

     Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, з метою покращення поліпшення соціальної та 

виробничої інфраструктури населених пунктів Великолучківської сільської 

територіальної громади,  Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

                 1. Внести зміни  до Програми благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2021 рік  затвердженої 

рішенням третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2020 року № 63, а саме:  

         - внести зміни до обсягу фінансування програми благоустрою населених 

пунктів Великолучківської сільської територіальної громади на 2021 рік 

відповідно до заходів Програми, а саме: розчистку снігу  та придбання 

електроламп в розмірі –108000,00 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                                                         Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     



Проект 

  

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021                                    с.Великі Лучки                                       №  

 

 

Про  Програму забезпечення розробки Комплексного плану 

просторового розвитку території територіальної громади, генеральних 

планів населених пунктів, детальних планів території Великолучківської 

сільської  ради на 2021-2022 роки 

 

 

Розглянувши необхідність розробки Комплексного плану просторового 

розвитку території територіальної громади, генеральних планів населених 

пунктів, детальних планів території Великолучківської сільської ради та 

керуючись ст.. 26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України,  Великолучківська сільська рада       В И Р І Ш И 

Л А: 

1. Затвердити Програму забезпечення розробки Комплексного плану 

просторового розвитку території територіальної громади, генеральних планів 

населених пунктів, детальних планів території Великолучківської сільської 

ради на 2021-2022 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  

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

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

  

 

 

Сільський  голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення першого пленарного 

засідання дванадцятої сесії 

Великолучківської сільської 

ради  восьмого  скликання 

05.10.2021 № 

 

 

 

ПРОГРАМА 

забезпечення розробки Комплексного плану просторового розвитку 

території територіальної громади, генеральних планів населених пунктів, 

детальних планів території Великолучківської сільської ради на 2021-2022 

роки 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Комплексний план просторового розвитку території територіальної 

громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території є 

одночасно документацією із землеустрою та містобудівною документацією на 

місцевому рівні. 

Комплексний план просторового розвитку території територіальної 

громади, генеральний план населеного пункту, крім відомостей, передбачених 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», включає: 

а) матеріали топографо-геодезичних вишукувань; 

б) матеріали погодження відповідно до Земельного кодексу України; 

в) експлікацію земельних угідь за власниками та користувачами 

земельних ділянок; 

г) переліки обмежень у використанні земель та переліки земельних 

ділянок, щодо яких встановлено обмеження у використанні земель; 

ґ) збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи 

користування, та земельних ділянок, не наданих у власність чи користування; 

д) план розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами 

(форма власності, вид речового права), угіддями з відображенням наявних 

обмежень (обтяжень). 

Генеральний план населеного пункту є основним планувальним 

документом, який встановлює, в інтересах населення та з врахуванням 

державних завдань, напрямки i межі територіального розвитку населеного 

пункту, функціональне призначення i будівельне зонування території, містить 

принципові рішення щодо розміщення об’єктів громадського призначення, 

організації вулично-дорожньої мережі i дорожнього руху, інженерного 

обладнання, інженерної підготовки i благоустрою, захисту території від 

небезпечних природних i техногенних процесів, охорони природи та історико-

культурної спадщини, черговості освоєння території. 

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної 

документації з планування території населеного пункту, призначеним для 



Проект 

обґрунтування (розроблення та реалізації) довгострокової політики органу 

місцевого самоврядування в питаннях використання i забудови території. 

Генеральний план покликаний виконувати поставлені перед ним 

задачі, а саме: планування територій під відповідний вид забудови, 

прогнозування чисельності населення, виділення промислової, сільської та 

інших зон і таке інше.  

Генеральний план в сучасному варіанті є стадією довгострокового 

стратегічного розвитку і тому завжди буде позбавлений конкретності і 

визначеності. Тому створення Генплану – це реальний шанс залучення 

інвесторів і приватнопідприємницької ініціативи для вирішення проблем 

сучасного села. Таким чином, можливо вирішувати проблеми будівництва, 

реконструкції і благоустрою села, реконструкції чи будівництва об’єктів 

інженерно-транспортної інфраструктури та інше. Одночасно можливо 

вирішити комплекс інших задач: соціальні зручності, надходження коштів до 

бюджету села і податків в державні органи, створення додаткових робочих 

місць і отримання прибутків власниками об’єктів, благоустрій і озеленення 

прилеглих до об’єктів, що будуються, територій. 

Детальний план території, крім відомостей, передбачених Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», також повинен містити 

переліки обмежень у використанні земель та переліки земельних ділянок, щодо 

яких встановлено обмеження у використанні земель. 

Комплексний план просторового розвитку території територіальної 

громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території може 

також передбачати: 

а) формування земельних ділянок комунальної власності 

територіальної громади, щодо території якої розроблена відповідна 

документація; 

б) внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

земельні ділянки всіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про 

які відсутні у Державному земельному кадастрі. 

У разі формування земельної ділянки або внесення відомостей про 

земельну ділянку до Державного земельного кадастру комплексний план 

просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план 

населеного пункту, детальний план території також включає: 

а) відомості про обчислення площі земельної ділянки; 

б) кадастровий план земельної ділянки; 

в) матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на 

місцевість); 

г) перелік обмежень у використанні земельних ділянок; 

ґ) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання; 

д) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон 

санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму 

використання земель (за наявності). 

Межі територій природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-
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культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та 

водоохоронних зон, обмеження у використанні земель встановлюються по 

суходолу і по водному простору. 

Під час кадастрових зйомок при розробці комплексного плану 

просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану 

населеного пункту, детального плану території, які проводяться з метою 

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі, що 

передані до 1 січня 2004 року в постійне користування державним та 

комунальним підприємствам, установам, організаціям або державним та 

комунальним підприємствам, установам, організаціям, правонаступниками 

яких вони є, із площ, переданих у постійне користування, виключаються землі 

(частини земельних ділянок), які раніше вибули з постійного користування, у 

тому числі внаслідок прийняття рішень органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування". 

 В зв’язку з введенням ринкових механізмів в структурі сільської 

життєдіяльності з’явилися нові форми і підприємства господарської діяльності 

у вигляді приватних (фізична особа) і комерційно-підприємницьких (юридична 

особа) структур. Ці обставини потребують швидкого реагування законодавчих 

органів. За роки незалежності України Верховною Радою і Президентом 

підготовлені і ратифіковані законодавчі нормативні акти, що регулюють 

правовий режим як фінансово-економічної діяльності, так і містобудівної за 

сферами господарювання. 

Земельні ділянки надаються особам під забудову на підставі 

генерального плану окремої земельної ділянки. Для систематизації процесу 

розміщення об’єктів містобудування на вільних земельних ділянках та 

територіях існуючої забудови виникає необхідність розробки детального плану 

території. 

Розробка містобудівної документації здійснюється проектними 

організаціями, колективами спеціалістів, окремими фахівцями, які мають 

ліцензії на виконання відповідних проектних робіт, що видаються в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

            

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Програма спрямована на забезпечення цілеспрямованої діяльності 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

громадян, об’єднань громадян по створенню повноцінного життєвого 

середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, 

проектування, будівництво і реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, 

виробничого призначення, спорудження інших об’єктів, створення інженерної і 

транспортної інфраструктури. 

Комплексний план просторового розвитку території територіальної 

громади - містобудівна документація на місцевому рівні, документація із 

землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне 

призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної 

системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, 
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інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, 

цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і 

техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього 

природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження 

культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених 

пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність 

освоєння території.  

Генеральний план населеного пункту визначить потреби в територіях 

для забудови та іншого використання; потреби у зміні меж населеного пункту, 

черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій; межі 

функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови 

територій, сприятиме залученню інвестицій. Матеріали генерального плану 

використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної 

документації та проектів забудови території населеного пункту, інвестиційних 

програм i проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення 

земель населених пунктів для приватизації, планів земельно-господарського 

устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем i програм охорони 

навколишнього природного середовища та здоров'я населення, пам'яток історії i 

культури, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем 

транспорту, проектів та схем організації дорожнього руху, систем управління 

дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання i галузей 

міського господарства, виконанні грошової оцінки земель, створенні 

мостобудівного та земельного кадастрів, тощо. Тобто, відсутність документації 

не дозволяє належним чином здійснювати містобудівну діяльність. 

Генеральний план є комплексним планувальним документом. Його 

положення базуються на аналізі i прогнозуванні демографічних, соціально-

економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, 

санiтарно-гiгiєнiчних, історико-культурних факторів i орієнтовано виключно на 

вирішення питань планування території населеного пункту. 

Матеріали генерального плану вирішують основні, принципові 

питання з планування територій i не можуть бути використані замість 

спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони 

навколишнього середовища та здоров'я населення, пам'яток історії i культури, 

інженерного захисту i підготовки території, розвитку систем транспорту, 

безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання, тощо. При 

складанні зазначеної документації повинні враховуватися пропозиції 

відповідних розділів генерального плану. 

При здійсненні планування і забудови територій на місцевому рівні 

обов’язковою умовою є врахування громадських інтересів, що полягає у 

визначенні потреби територіальної громади в територіях, необхідних для 

розташування, утримання об'єктів житлово-комунального господарства, 

соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань 

забезпечення сталого розвитку населеного пункту, та врахування приватних 

інтересів, що полягає у забезпеченні фізичним та юридичним особам рівних 

можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок, 
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захисту майнових прав, а також безпечного функціонування об'єктів 

нерухомості. 

Тобто, відсутність документації не дозволяє належним чином 

здійснювати містобудівну діяльність на території  територіальної громади  

Великолучківської сільської ради. 

Завданнями Програми є: 

- забезпечення координації діяльності суб’єктів містобудування щодо 

комплексної забудови населеного пункту; 

- забезпечення Комплексного плану просторового розвитку території 

територіальної громади, генеральних планів населених пунктів, детальних 

планів проведення експертизи та затвердження містобудівної документації; 

- контроль за розміщенням та будівництвом об’єктів містобудування 

відповідно до затвердженої містобудівної документації. 

 

IІІ. ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ  

Містобудівна документація (Комплексний план просторового 

розвитку території територіальної громади, генеральні плани населених 

пунктів, детальні плани) розробляються з урахуванням даних державного 

земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі, 

як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на 

паперових та електронних носіях. 

Невід`ємною частиною генерального плану є план земельно-

господарського устрою цього населеного пункту. 

У складі генерального плану може розроблятися план зонування 

території цього населеного пункту. План зонування може розроблятися і як 

окрема містобудівна документація після затвердження генплану. 

«Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» генерального плану 

на мирний час  – розділ, який визначає комплекс інженерно-технічних заходів 

щодо забезпечення захисту та життєдіяльності населення від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на мирний час містобудівними 

засобами, зокрема, забезпечення проведення евакуації до місць захисту, які 

сформовані на базі комплексного освоєння (з можливістю подвійного 

використання) підземного простору міста (населеного пункту), а також на базі 

будинків відпочинку, санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів, дитячих закладів 

цілорічного використання, пансіонатів, шкіл-інтернатів, лікарень, дачних та 

садових будівель, об'єктів комунальної власності, соціально-культурного 

призначення, готельного комплексу незалежно від форм власності та 

підпорядкування з визначенням необхідних інженерно-технічних заходів), в 

тому числі проведення евакуації і в заміську зону, на основі сталого 

функціонування транспортно-інженерних систем та обладнання міста. 

 

ІV. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

бюджету сільської ради  , а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 
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Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 

проєкту бюджету сільської на відповідний рік. 

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Рішення Комплексного плану просторового розвитку території 

територіальної громади, генеральних планів населених пунктів, детальних 

планів території використовується селищною радою, її виконавчим органом 

при здійсненні їх відповідних повноважень, зокрема, при:  

- підготовці пропозицій щодо встановлення та зміни меж населеного 

пункту; 

- розробленні місцевих містобудівних програм і програм соціально-

економічного розвитку населеного пункту; 

- координації на відповідній території діяльності суб’єктів 

містобудування щодо комплексної забудови; 

- підготовленні рішень щодо умов використання та забудови 

земельних ділянок фізичними та юридичними особами, а також щодо 

можливості зміни використання та забудови земельних ділянок; 

- прийнятті рішень щодо розташування та проектування нового 

будівництва, здійсненні реконструкції реставрації, капітального ремонту 

об’єктів містобудування. 

Строк дії Комплексного плану просторового розвитку території 

територіальної громади, генеральних планів населених пунктів, не 

обмежується. 

 Зміни до генерального плану можуть вноситися не частіше, ніж один 

раз на п’ять років. 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021                                    с.Великі Лучки                                     №  

                         

Про   Програму по виготовленню документів на 

право власності на нерухоме майно  комунальної 

власності Великолучківської   територіальної 

громади  на  2021рік  

 

 
  

          Керуючись статей 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою ефективного та раціонального управління майном, що 

належить до комунальної власності територіальної громади, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

          1. Затвердити Програму по виготовленню документів на право власності 

на нерухоме майно  майна комунальної власності Великолучківської   

територіальної громади  на  2021 рік  (додається). 

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

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

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

  

 

 

Сільський  голова                                                  Василь КОШТУРА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення першого пленарного 

засідання дванадцятої сесії 

Великолучківської сільської ради  

восьмого  скликання 

05.10.2021 № 

 
 

 

                                                Програма  

по виготовленню документів на право власності на нерухоме майно  майна 

комунальної власності Великолучківської   територіальної громади  на  

2021 рік   

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  

 

Програма  по виготовленню документів на право власності на нерухоме 

майно комунальної власності Великолучківської   територіальної громади  на  

2021 рік   (далі - Програма) розроблена відповідно до Бюджетного, Цивільного 

та Господарського кодексів України, Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про передачу об'єктів права державної та 

комунальної власності» та інших законів України. 

Основною метою Програми є забезпечення здійснення управління 

майном комунальної власності Великолучківської сільської ради та реалізацією 

прав, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням даним майном 

у межах, визначених законодавством України. Підвищення ефективності 

використання об’єктів комунальної власності Великолучківської сільської ради. 

 

2. Необхідність прийняття 

           Необхідністю прийняття Програми  є перегляд, виготовлення 

документів, які підтверджують право власності на об'єкти нерухомого майна 

комунальної власності, оцінка майна, оформлення земельних ділянок під 

даними об’єктами. 

            Програма визначає основну мету, завдання, способи реалізації функцій з 

управління комунальним майном Великолучківської сільської ради на період  

2021 року та порядок її фінансування 

             Відносини, що виникають у процесі реалізації завдань Програми, які не 

регламентовані Програмою, регулюються Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та іншими актами законодавства України у 

відповідних сферах 

3. Мета та основні завдання 

        Метою цієї Програми є створення сприятливих умов для ефективного 

управління майном комунальної власності територіальної громади. 



Проект 

         Основним завданням, яке необхідно вирішити для досягнення зазначеної 

мети -  виготовлення документів, які підтверджують право власності на всі 

об'єкти нерухомого майна комунальної власності, іншої технічної документації, 

оцінка майна, оформлення земельних ділянок під даними об’єктами. 

Виконання Програми забезпечить: 

раціональне, економічно ефективне, прогнозоване та кероване 

управління комунальним майном Великолучківської сільської ради; 

покращення якості утримання та поліпшення стану об’єктів 

комунальної власності, і як наслідок – надання публічних послуг вищого рівня 

якості; 

 

            4. Очікувані результати від виконання Програми:  

проведення технічної інвентаризації об’єктів що знаходяться у 

комунальній власності;  

реєстрація права власності на всі об’єкти, що знаходяться у 

комунальній власності; 

виготовлення документації із землеустрою для реєстрації права 

комунальної власності на земельні ділянки під об’єктами нерухомості 

комунальної власності; 

підвищення ефективності використання майна комунальної власності; 

збільшення надходжень місцевого бюджету від використання 

комунального майна. 

 

          5. Очікувані результати виконання Програми 

          Виготовити документи на право власності на майно та земельні ділянки 

комунальної власності; 
 

6.Перелік об’єктів комунальної власності Великолучківської 

сільської територіальної громади 
№ 

п/п 
Назва об’єкта приватизації Адреса 

1 Загальноосвітня школа, нежитлове 

приміщення  
с. Медведівці вул. Центральна  буд.69 

 

 7.Фінансове забезпечення виконання Програми. 

Фінансування цієї Програми буде здійснюватися в межах бюджетних 

призначень бюджету Великолучківської сільської ради на 2021 рік. Загальний 

обсяг видатків по програмі становить 50 000,00 грн. 

          Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок 

надходжень бюджету Великолучківської сільської ради може змінюватися 

відповідно до рішень сільської ради про внесення змін до бюджету 

Великолучківської сільської ради. 

 

 8. Контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за входом виконання Програми покласти на виконавчий 

комітет Великолучківської сільської ради та постійну комісію  з питань 



Проект 

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

та міжнародного співробітництва. 

  



Проект 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 с.Велкі Лучки                             № 

  

  07527000000  

(код бюджету) 

 

  Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, рішенням сесії  

Закарпатської обласної ради від 23.09.2021 року № 396 „Про внесення змін до 

рішення обласної ради 17.12.2020 № 40 „Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі 

змінами від 25.02.2021, 20.05.2021, 29.07.2021 року)”, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА:  

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

додатком 1 до цього рішення. 

2. Затвердити зміни обсягів фінансування сільського бюджету на 2021 

рік згідно з додатку 2 до цього рішення. 

3.  Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2021 

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

перерозподіл видатків в межах загального обсягу та спрямування вільного 

залишку коштів субвенцій з державного бюджету) 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 417000,00 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. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно 

з додатком 7 до цього рішення. 

 

 

Про внесення змін до рішення сесії Великолучківської сільської ради від 

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



Проект 

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

             9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва      

(Мотильчак М.А.). 

 

 

Сільський голова                                                            Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021          с.Великі Лучки                                  № 

 

Про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності 

Великолучківської сільської територіальної громади, шляхом проведення 

аукціону 

                                 

             З метою ефективного та раціонального використання комунального 

майна Мукачівської міської територіальної громади, відповідно до положень 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 

03.10.2019 року №157-ІХ, Постанови КМУ «Деякі питання оренди державного 

та комунального майна» від 03.06.2020 року № 483, керуючись статею 25, 

частина 1, статею 59, частина 5, статею 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

             1.Передати комунальне майно Великолучківської сільської ради, а саме: 

вбудоване приміщення в будівлі Великолучківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

загальною площею 168,10 кв.м., що знаходиться за адресою: с.Великі Лучки 

Мукачівського району по вул.Гагаріна, буд. 49, в оренду. 

2.Включити до переліку Першого типу комунальне майно 

Великолучківської сільської ради, а саме: вбудоване приміщення в будівлі 

Великолучківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, загальною площею 168,10 кв.м., що 

знаходиться за адресою: с.Великі Лучки Мукачівського району по                   

вул.Гагаріна, буд. 49. 

3. Затвердити звіт про оцінку майна, а саме вбудованого приміщення в 

будівлі Великолучківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, загальною площею 168,10 кв. м., 

що знаходиться за адресою: с. Великі Лучки Мукачівського району по вул. 

Гагаріна, буд. 49, в сумі 384 044,00 грн. без ПДВ. 

4. Визначити умови оренди комунального майна Великолучківської 

сільської ради, а саме: вбудоване приміщення в будівлі Великолучківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, загальною площею 168,10 кв. м., що знаходиться за 

адресою: с. Великі Лучки Мукачівського району по вул.Гагаріна, буд.49, згідно 

додатку 1 до даного рішення. 

 

 



Проект 

 

 

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

Великолучківської сільської ради (Рубіш М.А.) забезпечити оприлюднення 

оголошення про передачу в оренду та умови оренди зазначеного об`єкта в 

електронній торговій системі відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

6. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію     з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту (Микита В.І.) 

 

 

Сільський голова                                                         Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

 

                                                                                       

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021          с.Великі Лучки                               №  

 

Про врегулювання питань приватизації комунального майна 

Великолучківської сільської територіальної громади 

                                 

             З метою забезпечення практичної реалізації Закону України "Про 

приватизацію державного і комунального майна", визначення органу 

приватизації об’єктами комунальної власності Великолучківської сільської 

територіальної громади та його повноважень, керуючись п. 30 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 

59, ч.ч. 5, 6 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

  

1.Встановити, що приватизація майна, що перебуває у комунальній 

власності Великолучківської сільської територіальної громади здійснюється в 

порядку, визначеному Законом України "Про приватизацію державного і 

комунального майна" та Постановою Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 

малої приватизації та визначення додаткових умов продажу" від 10.05.2018р. 

№432.  

2.Встановити, що відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради є органом приватизації майна, що перебуває у 

комунальній власності Великолучківської сільської територіальної громади та 

надати йому повноваження, визначені чинним законодавством України для 

органів приватизації. 

3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію  з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту (Микита В.І.) 

 

  Сільський голова                                              Василь КОШТУРА 

 

 



Проект 

 

 

 

                                                             

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021          с.Великі Лучки                                 №  

 

Про припинення договору оренди вбудованих приміщень 

                                 

             Розглянувши заяву Шимон В.В. від 30.09.2021 №1321 щодо припинення 

договору оренди вбудованих приміщень від 23.09.2015 р., з метою ефективного 

та раціонального використання майна комунальної власності 

Великолучківської сільської територіальної громади, відповідно до частини 2 

статті 24 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

керуючись статтями 25, 26, частиною 1 статті 59, статті 60 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

          1. Припинити дію договору оренди вбудованих приміщень, розташованих 

за адресою село Руське, вул. Борканюка, буд. 1, від 23.09.2015 року, укладеного 

з Шимон В.В., достроково за згодою сторін. 

2. Уповноважити сільського голову Коштура В.О. на підписання 

додаткової угоди про розірвання договору, зазначеного в п. 1 даного рішення. 

           3. Контроль за виконання рішення покласти на комісію з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та транспорту (Микита В.І.) 

 

Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Дванадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05.10.2021 с.Великі Лучки    №  

 

Про затвердження Статуту  Великолучківської мистецької  школи 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області в новій редакції 

 

 

             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 

в новій редакції (додається). 

 

 

Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 
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Великолучківської сільської ради 

05.10.2021 №       ) 

Сільський  голова   

_________________В.Коштура 
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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.  



Проект 

1.8. Мова навчання у мистецькій школі визначається Конституцією 

України і відповідними Законами України.  

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; 



Проект 

 - 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;  

- 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 (художньо-естетичний, науково-технічний, 

еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, дослідницько-

експериментальний, фізкультурно-спортивний або спортивний, військово-

патріотичний, бібліотечно-бібліографічний, соціально-реабілітаційний, 

оздоровчий, гуманітарний), 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;  



Проект 

- 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;  

- 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:  



Проект 

- 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;  

- 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 



Проект 

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;  

- 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; 



Проект 

 - 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;  

- 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 



Проект 

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.  

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.  



Проект 

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 

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:  



Проект 

- 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;  

- 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 
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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.  

 

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, 
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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, 

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.  



Проект 

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 

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 
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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;  

- 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:  



Проект 

- 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.  

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.  



Проект 

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 

Дванадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 с.Великі Лучки   №  

 

               Керуючись статтями 26, 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки 

України  від 04.11.2010  № 1055  «Про затвердження Типових штатних 

нормативів дитячих навчальних закладів»   статті 45 Закону України «Про 

загальну середню освіту»   статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту», 

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

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

               1.Ввести в штатний розпис Великолучківського закладу дошкільної 

освіти №2 Великолучківської сільської ради одну посаду асистента вихователя 

на інклюзивну групу. 

       2. Підпункт 1 пункту 1 рішення четвертої позачергової сесії восьмого 

скликання від 18.01.2021 №135 «Про   структуру та штатну чисельність  

дошкільних навчальних закладів та закладів  культури Великолучківської 

сільської ради» викласти в наступній редакції: 

              «Великолучківський заклад дошкільної освіти №2: штатна чисельність            

посад – 14,5;» 

      3.Ввести в штатний розпис Ракошинського закладу дошкільної освіти 

№1 Великолучківської сільської ради одну посаду асистента вихователя на 

інклюзивну групу. 

       4. Підпункт 12 пункту 1 рішення четвертої позачергової сесії восьмого 

скликання від 18.01.2021 №135 «Про   структуру та штатну чисельність  

дошкільних навчальних закладів та закладів  культури Великолучківської 

сільської ради» викласти в наступній редакції: 

              «Ракошинський заклад дошкільної освіти №1: штатна чисельність            

посад – 25,95;» 

 

 

Про внесення змін до рішення четвертої позачергової сесії восьмого 

скликання від 18.01.2021 №135 «Про   структуру та штатну чисельність  

дошкільних навчальних закладів та закладів  культури  

Великолучківської сільської ради» 

 



Проект 

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

Великолучківської сільської ради Рубіш М.А. спільно з керівниками 

Великолучківського закладу дошкільної освіти №2 та Ракошинського закладу 

дошкільної освіти №1  Великолучківської сільської ради привести структуру та  

штатну чисельність закладів дошкільної освіти, затверджену рішенням 

четвертої позачергової сесії восьмого скликання від 18.01.2021 №135 «Про   

структуру та штатну чисельність  дошкільних навчальних закладів та закладів  

культури Великолучківської сільської ради», у відповідність до цього рішення. 

      6.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на    начальника 

відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської 

сільської ради Рубіш М.А. 

 

 

 

Сільський голова                                                    Василь КОШТУРА 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 с.Великі Лучки                      №  

 

Відповідно до частини 1 статті 59, ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, керуючись частиною 2 статті 2, частини 2 статті 19 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,   з метою недопущення 

зростання тарифів на комунальні послуги для населення у     2021-2022 роках, 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити текст звернення депутатів Великолучківської сільської 

ради восьмого скликання до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів на 

комунальні послуги для населення. 

2.      Зобов’язати  секретаря ради надіслати звернення адресатам. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову Коштура В.О. 

 

     

Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Про  звернення  депутатів Великолучківської сільської ради  



Проект 

 

Президенту України 

Володимиру 

ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

вул. Банкова, 11, м. Київ, 

02000 

Верховній Раді України 
вул. Грушевського,5 м. Київ, 
01008 

Кабінету Міністрів України 

вул. Грушевського,12/2, м. 

Київ, 01008 

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Великолучківської сільської ради до Президента України, 

Верховної РадиУкраїни, Кабінету Міністрів України 

щодо недопущення підвищення тарифів на комунальні послуги 

для населення 

 
Ми, депутати Великолучківської ради, які представляють інтереси 

Великолучківської територіальної громади, глибоко занепокоєні та обурені 
ситуацією щодо чергового необгрунтованого підвищення комунальних тарифів 
та цін на енергоносії для населення. Після тривалого карантину внаслідок 
коронавірусної інфекції, введення обтяжливих нормативних актів для малого та 
середнього бізнесу, зростання рівня безробіття, падіння економічних показників 
в усіх сферах життєдіяльності українців представники центральної влади 
відкритим текстом анонсують підвищення тарифів для населення. 
           НАК «Нафтогаз», використовуючи своє монопольне становище, з                 
1 червня підвищила ціну на газ для населення на 50 % - до 12 гри за кубометр. 
Постачальники в регіонах уже оприлюднили свої ціни на природний газ, який 
постачатиметься в рамках базової річної пропозиції, і в них усіх вони є вищими, 
ніж попередні 6,99 гривні за кубометр газу - приблизно 8 гривень. Проте, 
пропонується цікава новація: люди мають укласти річний контракт, за яким 
рівномірно платитимуть протягом року. Тобто, спожито - не спожито газ, а сплати 
потрібно. У випадку затримки оплати - фінансові санкції. 
          Наступне: у тарифі на тепло газ становить приблизно 75-80 % собівартості. 
Підвищення тарифів на газ вдвічі і відповідно зростання ціни на тепло та гарячу 
воду не витримають 80% людей в країні! Борги українців за комунальні послуги у 
підсумку прогнозовано перевищать 100 млрд грн, а тарифи на тепло зростуть на 
57 відсотків. 
           Але це лише один бік проблеми. Різницю у тарифах на послуги ЖКГ, яка 
виникне внаслідок збільшення ціни на блакитне паливо та електроенергію, 
намагаються перекласти на місцеві бюджети. З бюджету Великолучківської 
сільської ради доведеться витратити значні кошти на її погашення лише протягом 
цього року для  бюджетних установ і закладів. Отже, замість розвитку регіону - 



Проект 
ми отримаємо проїдання фінансових ресурсів, які можна було б спрямувати на 
розвиток громади. 
 
          Вважаємо неприпустимим перекласти відповідальність за оплату житлово- 
комунальних послуг на місцеві громади і їх бюджети. Це суперечить 
конституційним засадам розподілу повноважень між органами державної влади й 
місцевого самоврядування, зводить нанівець досягнення політики децентралізації 
у наданні громадам реальних можливостей для їх розвитку. 
          Окрім цього, вартість газу вітчизняного видобутку за офіційними 
повідомленнями становить 2 гривні 30 копійок. НАК «Нафтогаз України» 
викуповує видобутий всередині держави газ у своїх дочірніх компаній 
«Укрнафта» та «Укргазвидобування», зокрема в останньої - за 2,84 гривні. Якщо 
до цього додати вартість зберігання та транспортування, то отримаємо лише 3,5-4 
грн за кубометр. Ось це ціна українського державного газу, якого цілком 
достатньо для населення України та теплокомуненерго. 

Середня ціна імпортного газу, який знаходиться сьогодні в українських 
сховищах і належить українському народу, становить 3,6 гривень. Коли читаємо 
звіти про рекордне закачування газу - на сьогодні на 25 % у сховищах більше газу, 
ніж у минулому році - тоді як може бути, що там газу більше, а споживачам 
піднімають ціну? Як так сталося, що НАК «Нафтогаз», структура, яка не 
видобуває газ, не транспортує газ, проте в неї зростає чисельність персоналу за 
останній рік у 1,2 рази? Утримання цього монополіста обходиться державі у 3,5 
млрд грн на рік! 
        Переконані, що причиною тарифної кризи стали дії уряду, НАК «Нафтогаз 
України» і державного регулятора НКРЕКП. Адже нині в Україні НАК 
«Нафтогаз» є монополістом на енергетичному ринку і встановлює такі ціни на газ, 
які призводять до накопичення величезних боргів населення та 
теплокомуненерго. Як наслідок, сотні мільярдів гривень будуть забиратися з 
кишень українців, а неспроможність заплатити за послуги ЖКГ у майбутньому 
призведе до соціальних вибухів! 
            Як депутати Великолучківської сільської ради ми не можемо стояти 
осторонь гострих проблем, які хвилюють мешканців нашого краю. Центральні 
органи влади насамперед мають дбати про своїх громадян, підтримувати бізнес, 
відновлювати економічну стабільність, віру і надію співвітчизників. 
             За останні два роки практично зруйновано систему нарахування субсидій 
для населення для компенсації зростання тарифів. Замість автоматичного 
нарахування субсидій тим, хто цього потребує, відбувається штучне обмеження 
можливостей для отримання допомоги. Але навіть попри такі обмеження кошти, 
передбачені на субсидії, витрачено на 90 відсотків. 

На підставі вищевикладеного, враховуючи широкий суспільний резонанс, 
що призводить до зростання соціальної напруги, висловлюємо категоричне 
незадоволення необгрунтованому зростанню тарифів для населення та 
звертаємося до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України втрутитися в ситуацію, що склалася, а саме: 

1. Розглянути можливість введення мораторію на підвищення цін на 
комунальні послуги для населення. 

2. Вжити заходів для протидії монопольному підвищенню тарифів, 
забезпечити обґрунтований рівень тарифів і не допустити підвищення їх в 
майбутньому. 



Проект 
3. Відмовитися від перекладання відповідальності за оплату житлово-

комунальних послуг на органи місцевого самоврядування. 
 

4. Врахувати під час ухвалення Державного бюджету на 2022 рік 
достатній обсяг коштів для захисту громадян і громад від підвищення тарифів. 

5. Спрямувати кошти в сумі не менше 20 мільярдів гривень від 
допомоги, що надійшла Україні від Міжнародного валютного фонду, на виплати 
субсидій для громадян на оплату житлово-комунальних послуг, а також 
забезпечити автоматичне нарахування субсидій тим, хто їх потребує. 

 

 

 

 

За дорученням депутатів 
Великолучківської сільської ради, 
 
  
Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 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 «Збереження культурної спадщини 

Мукачівщини, через створення молодіжного культурно-творчого центру 

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

загальну суму 911,550 грн.  

 

 

Сільський голова                                                                Василь КОШТУРА  
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 с.Великі Лучки   №  
 

 

Про  реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки  

 

           Керуючись пунктом 34) частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 116,118,122 Земельного кодексу України, статей 

19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши рекомендації постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Зареєструвати за територіальною громадою Великолучківської 

сільської  ради право комунальної власності на земельні ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за межами населених  пунктів 

с.Ракошино: 

площею 0,0883 га з кадастровим номером 2122786800:07:001:1521 

вул.Латорична, 51/2; 

площею 0,2591 га з кадастровим номером 2122786800:07:001:1518 

вул.Латорична, 51/ 1б; 

площею 0,1097 га з кадастровим номером 2122786800:07:001:1517 

вул.Латорична, 51/ 1а; 

площею 0,5713 га з кадастровим номером 2122786800:07:001:1520 

вул.Латорична, 51/ 1; 

площею 0,0492 га з кадастровим номером 2122786800:07:001:1519 

вул.Латорична, 51/2; 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою        

(Шимон В.В.).  

 

Сільський голова                                                     Василь КОШТУРА 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 с.Великі Лучки   №  

 

 

   

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

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

третьої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від 

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

Великолучківської сільської ради та її виконавчих органів», Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА:  

1.  Положення про відділ архітектури, житлово-комунального 

господарства, інвестицій, соціально-економічного розвитку, зовнішніх зв’язків 

та земельних відносин  Великолучківської сільської ради,  затверджене 

рішенням четвертої позачергової сесії восьмого скликання від 18.01.2021 № 139 

викласти в новій редакції (додається). 

  

 

 

Сільський голова                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін і доповнень до  Положення  про  відділ архітектури, 

житлово-комунального господарства, інвестицій, соціально-

економічного розвитку, зовнішніх зв’язків та земельних відносин  

Великолучківської сільської ради 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення четвертої позачергової  

сесії  восьмого скликання 

18.01.2021 № 139  

(у редакції рішення першого 

пленарного засідання 

дванадцятої сесії восьмого 

скликання  

05.10.2021 №   ) 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  відділ архітектури, житлово-комунального господарства, інвестицій, 

соціально-економічного розвитку, зовнішніх зв’язків та земельних 

відносин  Великолучківської сільської ради 

 1.1. Відділ архітектури, житлово-комунального господарства, інвестицій, 

соціально-економічного розвитку, зовнішніх зв’язків та земельних відносин  

Великолучківської сільської ради (надалі – Відділ) є  структурним 

підрозділом виконавчого комітету Великолучківської сільської ради. 

1.2. Відділ не має статусу юридичної особи. 

1.3. Відділ забезпечує виконання покладених на нього завдань, є 

підзвітним і підконтрольний Великолучківській сільській раді Мукачівського 

району Закарпатської області. Підпорядкований виконавчому 

комітету  Великолучківської сільської ради, Великолучківському сільському 

голові,   заступнику  сільського голови  з питань діяльності виконавчих органів 

ради відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих 

повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади. 

1.4. Відділ у своїй діяльності керується діяльності керується 

Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями Великолучківської сільської 

ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим 

Положенням та іншими нормативними актами. 

1.5. Структура і штатний розпис відділу складаються за рекомендаціями 

Міністерства інфраструктури України, інших міністерств і затверджуються 

рішенням Великолучківської сільської ради. 

 
 

 



Проект 
   
 
 

2. Завдання та функції відділу 

У сфері містобудування та архітектури : 

2.2.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування 

та архітектури, подає до Великолучківської сільської ради пропозиції з цих 

питань; 

2.2.2  Здійснює моніторинг реалізації генеральних планів  населених 

пунктів Великолучківської сільської  територіальної громади; 

2.2.3. Сприяє структурним підрозділам виконавчого комітету 

Великолучківської сільської   ради у вирішенні питань соціально-економічного 

розвитку міста у межах своїх повноважень; 

2.2.4. Здійснює моніторинг стану розроблення, оновлення містобудівної 

документації на місцевому рівні (генеральних планів населених пунктів, плани 

зонування території, детальні плани територій), планів забудови та іншого 

використання територій; 

2.2.5. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції 

суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення 

(викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною 

документацією, розробляє та подає висновки з цих питань, забезпечує контроль 

за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість 

провадження на них запланованої містобудівної діяльності; 

2.2.6. Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного 

розвитку   населених пунктів  Великолучківської сільської територіальної 

громади щодо розроблення (оновлення) містобудівної документації та подає їх 

на розгляд Великолучківської сільської ради; 

2.2.7. Здійснює попередній розгляд містобудівної документації і готує 

висновки щодо її затвердження; 

2.2.8. Координує виконання на території населених пунктів сільської ради 

науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування; 

2.2.9. Бере участь у роботі постійних депутатських комісій 

Великолучківської сільської ради з питань будівництва, архітектури та 

земельних відносин ; 

2.2.10. Інформує населення через засоби масової інформації про 

містобудівні програми розвитку населених пункті, розміщення найважливіших 

об’єктів архітектури; 

2.2.11. Готує проекти рішень виконавчого комітету Великолучківської 

сільської  ради стосовно: 

присвоєння та зміни поштових адрес об´єктам нерухомого майна та 

присвоєння (зміна) тимчасових поштових адрес земельним ділянкам, які у 

встановленому законом порядку; 

2.2.12. Розробляє проекти розпоряджень сільського голови, рішень  

сільської ради та її виконавчого комітету з питань віднесених до компетенції 

Відділу. 



Проект 

2.2.13. За дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від 

правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних 

органів  та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх 

розгляду. 

2.2.14. Розглядає звернення  громадян , підприємств, установ, організацій, 

у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб – підприємців, депутатські 

звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством 

України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до 

публічної інформації. 

2.2.15.За дорученням сільського голови представляє інтереси 

Великолучківської сільської  ради, виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради в місцевих, апеляційних судах України, 

У тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх 

форм власності з питань архітектури та містобудування. 

2.2.16.Організовує громадське обговорення містобудівної документації. 

2.2.17. Готує і подає на затвердження сільської ради відповідні місцеві 

містобудівні програми, пропозиції до генеральних планів населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади, іншу містобудівну 

документацію. 

2.2.18. Визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки 

вимогам містобудівної документації на місцевому рівні; 

2.2.19. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, 

звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що 

належать до його компетенції та вживає відповідних заходів; 

2.2.20. Бере участь у розроблені проектів розпоряджень сільського 

голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є 

інші структурні підрозділи; 

2.2.21. Здійснює інші функції у сфері містобудування та архітектури, 

визначені законодавчими та нормативно-правовими актами. 

2.2.22. Надає такі адміністративні послуги: 

видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки (внесення змін 

до будівельного паспорту забудови земельної ділянки); 

надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 

будівництва, внесення змін до містобудівних умов та обмежень, скасування 

містобудівних умов та обмежень; 

погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

випадках передбачених законодавством; 

присвоєння (зміна) адреси об’єкту будівництва (або об’єкту нерухомого 

майна); 

видача дозволу (переоформлення, анулювання) на розміщення зовнішньої 

реклами; 

у сфері земельних відносин: 

2.2.22. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

землекористування- виконання Законів України, Постанов Верховної ради 



Проект 

України, Постанов і Розпоряджень Кабінету Міністрів України, Указів 

Президента України та додержання  законодавства у сфері землекористування; 

2.2.23. Готує та вносить на розгляд сесії пропозиції та бере участь у 

підготовці проектів рішень щодо:- передачі земельних ділянок у власність 

громадянам та юридичним особам; 

 - надання земельних ділянок у власність або тимчасове користування із 

земель комунальної власності міської ради відповідно до Земельного Кодексу 

України; 

 - продажу земельних ділянок фізичним та юридичним особам; 

2.2.24.За дорученням сільського голови інформує населення щодо 

вилучення (викупу), надання земельних ділянок,здійснює моніторинг стану 

земельних ділянок на території  населених пунктів  Великолучківської сільської 

територіальної громади; 

2.2.25.Надає довідки фізичним та юридичним особам про наявність 

земельних ділянок та їх розмір і інші довідки, передбачені чинним 

законодавством України, несе відповідальність за їх зміст та форму; 

2.2.26.За дорученням міського голови, розглядає звернення, скарги та 

заяви громадян по земельним питанням, дає на них письмові відповіді та несе 

відповідальність за їх форму, зміст та термін розгляду; 

2.2.27. Вносить пропозиції щодо покращення організації робіт, 

пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території   населених 

пунктів  Великолучківської сільської територіальної громади; 

у сфері містобудівного кадастру: 

2.2.28. Організовує ведення містобудівного кадастру на території   

населених пунктів Великолучківської сільської територіальної громади, 

забезпечує з цією метою прогнозування розвитку, планування і забудови 

населених пунктів; 

2.2.29. Організовує створення та оновлення топографічних планів, 

призначених для складання генерального плану, ділянок будівництва, об’єктів 

архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок 

будівництва, а також вирішення інших інженерних питань, проведення 

розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), 

здійснює систематизацію зазначених матеріалів; 

2.2.30. Забезпечує проведення виконавчих зйомок для збудованих 

будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-

геодезичних і картографічних матеріалів у   населених пунктах  

Великолучківської сільської територіальної громади; 

2.2.31. Забезпечує систематизацію та узагальнення даних містобудівного 

кадастру на території населених пунктів Великолучківської сільської 

територіальної громади; 

2.2.32. Забезпечує контроль за раціональним використанням 

територіальних ресурсів, аналізу реалізації затвердженої містобудівної 

документації та інших питань; 

2.2.33. Створює і веде архів містобудівної документації, а також 

матеріалів містобудівного кадастру; 



Проект 

У сфері інвестицій, соціально-економічного розвитку, зовнішніх 

зв’язків: 

2.2.34 . Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку 

громади на середньостроковий період та програми її економічного і 

соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти  цільових 

програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку сільської територіальної 

громади; 

2.2.35 Бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і 

соціального розвитку населених пунктів сільської територіальної громади;    

2.2.36 Забезпечує контроль за виконанням показників програм 

економічного і соціального розвитку громади на короткостроковий період; 

2.2.37 Аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку 

секторів та галузей економіки громади, виявляє проблеми, що його 

стримують, та вносить пропозиції щодо їх вирішення; 

2.2.38 Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб; 

2.2.39 Проводить моніторинг залучених інвестицій в економіку громади; 

2.2.40 Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на 

нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного 

клімату; 

2.2.41  Готує пропозиції щодо погодження в межах законодавства 

інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки; 

2.2.42  Сприяє створенню і функціонуванню у громаді підприємств з 

іноземними інвестиціями, організації виробничої кооперації та інвестиційної 

діяльності за участю іноземних інвесторів, залученню в економіку громади 

додаткових матеріальних і фінансових ресурсів; 

2.2.43  Бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення 

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності; 

2.2.44  Здійснює моніторинг промислового виробництва у громади та 

вносить пропозиції щодо його подальшого розвитку; 

2.2.45  Координує в межах своєї компетенції роботу промислового 

комплексу громади з питань збільшення обсягів товарного виробництва, 

впровадження у виробництво нових інвестиційних, науково-технічних 

проектів та розробок, прогресивних технологій, нових екологічно чистих і 

ресурсозберігаючих технологій; 

2.2.46  Бере участь у координації роботи промислових підприємств, 

підприємств побутового обслуговування населення, розміщених на території 

громади, пов'язаної з розширенням виробництва і постачання товарів 

широкого вжитку, надання побутових послуг та насичення ними місцевого 

ринку; 

2.2.47  Надає методичну, консультаційну допомогу підприємствам 

торгівлі та побутового обслуговування населення всіх форм власності з 

питань застосування правил торгівлі та побутового обслуговування 

населення, з інших питань, що належать до компетенції відділу; 



Проект 

2.2.48  Бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення 

сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного 

господарства та побутового обслуговування; 

2.2.49  Розробляє проекти  сільських програм розвитку малого і 

середнього підприємництва, здійснює моніторинг виконання таких програм; 

2.2.50  Сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і 

середнього підприємництва, розвитку міжміського та міжрегіонального 

співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва; 

2.2.51  Бере участь у проведенні нарад, семінарів, громадських оглядів, 

конкурсів з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва 

товарів та їх реалізації, у розвитку і впровадженні нових форм організації 

торгівлі та побутового обслуговування, які проводяться на території громади; 

2.2.52  Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 

сільської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання 

виконавчому комітету сільської ради; 

2.2.53  Розробляє проекти розпоряджень сільського голови, готує і 

вносить пропозиції для прийняття рішень сільською радою та її виконавчим 

комітетом; 

2.2.54  Розглядає, у межах компетенції, звернення громадян, 

підприємств, установ і організацій; 

3. Керівництво 

3.1. Відділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого 

самоврядування,  призначається на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою  на конкурсній основі чи за іншою 

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

місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються 

проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

  Начальник відділу, відповідно до Типових професійно-кваліфікаційних 

характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених 

наказом Національного агентства України з питань державної служби 

07.11.2019  № 203-19 повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам: 

вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння 

державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, 

на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 

років. 

3.2. Спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого 

самоврядування,  призначаються на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою   відповідно до вимог Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, 

що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.  

 3.3. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими 

інструкціями, які   готуються начальником відділу і затверджуються сільським 

головою. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v203-859-19/sp:wide-#n11
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Проект 

3.4. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, а саме: 

3.4.1. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує 

підвищення їх ділової кваліфікації. 

3.4.2. Готує посадові інструкції працівників Відділу і подає на 

затвердження сільському голові. 

3.4.3. Надає пропозиції Великолучківському сільському  голові  щодо 

заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,   звільнення з 

посади працівників Відділу. 

3.4.5. Планує роботу Відділу. 

  3.4.6. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх 

повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.   

  3.4.7. Контролює розробку, впровадження, функціонування і 

вдосконалення певних процесів системи управління якістю у частині, що 

стосується діяльності Відділу.  

    3.4.8. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність 

за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов 

праці.  

            3.4.9. Звітує перед Великолучківською сільською радою про виконання 

покладених на відділ завдань.  

           3.4.10. Бере участь у нарадах, засіданнях.   

  3.4.11.   Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль 

за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, 

свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, 

підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту. 

3.4.12. 3дійснює добір кадрів.  

            3.4.13. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень відділу.   

3.4.13. У межах визначених повноважень разом із фахівцями 

відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради 

забезпечує виконання доручень сільського голови. 

3.4.14. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством 

України.   

3.4.15. Начальник відділу повинен знати Конституцію України; 

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

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

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

місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, 

постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету 

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

розвитку відповідних сфер управління відділу; інструкцію з діловодства у 

відповідному органі місцевого самоврядування; правила ділового етикету. 

 

4. Відповідальність 
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Проект 

 

4.1. Начальник та спеціалісти Відділу несуть відповідальність за: 

4.1.1. Несвоєчасне і неналежне виконання покладених на Відділ  завдань 

і функцій, реалізацію його повноважень. 

4.1.2. Невикористання в повній мірі наданих Відділу прав. 

4.1.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх 

організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на 

Відділ. 

4.1.4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з 

питань, що належать до компетенції Відділу . 

5.  Взаємовідносини з іншими підрозділами 

5.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах 

повноважень взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату сільської 

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

метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності 

щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для 

належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих 

заходів. 

6. Заключні положення 

6.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії 

Великолучківської сільської ради у встановленому законом порядку. 

6.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією 

Великолучківської сільської ради. 

   6.3. Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в 

порядку, визначеному чинним законодавством України.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 



Проект 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 с.Великі Лучки                      №  

 

Про  затвердження розпоряджень сільського голови  

 

 

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

самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити розпорядження сільського голови:   

- від 28.08.2021 №84 «Про надання щорічної адресної грошової допомоги»; 

- від 06.09.2021 №86 «Про надання щорічної адресної грошової допомоги»; 

- від 06.09.2021 №87 «Про внесення змін до помісячного розпису бюджету 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік»; 

- від 15.09.2021 №89 «Про надання щорічної адресної грошової допомоги»; 

- від 21.09.2021 №90 «Про надання щорічної адресної грошової допомоги»; 

- від 23.09.2021 №91 «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                                                                  Василь КОШТУРА 
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