
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання тринадцятої  сесії восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

24.11.2021 с.Великі Лучки   № 
 

 

   

       Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  з метою покращення поліпшення соціальної та 

виробничої інфраструктури населених пунктів Великолучківської  сільської 

ради, заслухавши інформацію сільського голови, сільська рада вирішила: 

                1. Внести зміни до розділу ІІІ. Фінансове забезпечення Програми 

соціально-економічного і культурного розвитку Великолучківської сільської 

ради на 2021 рік, затвердженої рішенням третьої сесії восьмого скликання від  

24.12.2020 №64, а саме:  абзац другий викласти в наступній редакції: для 

здійснення заходів щодо забезпечення виконання Програми на 2021 рік 

планується зменшення  використати коштів в сумі - 365300,00 грн., а саме: 

сільського бюджету – 365300,00 грн. Протягом поточного року можуть 

вноситися зміни до Програми при збільшенні обсягів  фінансування. 

                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 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до Програми   соціально-економічного і культурного 

розвитку Великолучківської сільської ради на 2021 рік 



ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання тринадцятої  сесії восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

24.11.2021 с.Великі Лучки   № 
 

 

  07527000000  

(код бюджету) 

 

  Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні”, статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України та листів апарату 

управління і відділу освіти, молоді та спорту , культури ,туризму , сільська 

рада вирішила:  

1. Затвердити зміни обсягів фінансування сільського бюджету на 2021 

рік згідно з додатку 1 до цього рішення. 

2.  Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2021 

рік за головними розпорядниками коштів (перерозподіл видатків в межах 

загального обсягу) згідно з додатком 2 до цього рішення.  

3.  Затвердити у новій редакції додаток 3 рішення сесії сільської ради 

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

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

рішення.  

4. Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на 

реалізацію місцевих/регіональних програм на 2021 рік в сумі -365300,00 грн. 

згідно з додатком 4 до цього рішення 

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

2021році згідно з додатком 5 до цього рішення. 

6. Додатки 1- 5 є невід`ємною частиною даного рішення.             

           7.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 

Про внесення змін до рішення сесії Великолучківської сільської ради від 

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



ПРОЕКТ 

 



ПРОЕКТ 



ПРОЕКТ 

 

 

 

 
 

 

 



ПРОЕКТ 

 

 

 



ПРОЕКТ 



ПРОЕКТ 

   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

перше пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.11.2021 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 07.10.2021 №95 «Про надання щорічної адресної грошової допомоги»; 

- від 02.11.2021 №99 «Про внесення змін до помісячного розпису бюджету 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік»; 

- від 02.11.2021 №100 «Про надання щорічної адресної грошової допомоги»; 

- від 05.11.2021 №101 «Про внесення змін до помісячного розпису бюджету 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік»; 

- від 15.11.2021 №104 «Про внесення змін до річного розпису по загальному 

фонду»; 

- від 22.11.2021 №106 «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 
 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання тринадцятої  сесії восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

24.11.2021 с.Великі Лучки   № 
 

 

   

        

 

 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  

постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 р. №333 «Питання 

фінансування у 2021 році закупівлі  кисневих концентраторів», на виконання рішення 

Закарпатської обласної ради від 15.11.2021 №423 «Про безоплатну передачу майна 

(кисневих концентраторів) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області», розглянувши лист КНП «ЦПМСД  Великолучківської територіальної 

громади» Великолучківської сільської ради від 23.11.2021 №1606/01-11 

Великолучківська сільська рада вирішила: 

          1.Прийняти безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Закарпатської області до комунальної власності Великолучківської сільської ради  

майно, а саме: кисневі концентратори в кількості 39 штук.   

         2. Передати безоплатно три кисневих концентратори із комунальної власності 

Великолучківської сільської ради до комунальної власності Верхньокоропецької 

сільської ради.  

         3. Передати безоплатно 36 кисневих концентратори із комунальної власності  

Великолучківської сільської ради до комунальної власності КНП «ЦПМСД 

Великолучківської територіальної громади».     

          4. КНП «ЦПМСД Великолучківської територіальної громади» здійснити 

прийняття майна (кисневих концентраторів) в кількості 36 штук та забезпечити їх 

передачу кінцевим отримувачам. 

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

питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 

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

(Товт М.О.). 

 

 Сільський голова                                                                Василь КОШТУРА 

Про  безоплатне прийняття майна (кисневих концентраторів) зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області у 

комунальну власність Великолучківської сільської ради 



ПРОЕКТ 

  

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.11.2021            с.Великі Лучки   № 

 

Про включення комунального майна Великолучківської сільської територіальної 

громади до Переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації 

в 2021-2022 роках шляхом аукціону 

                                 

          З метою забезпечення практичної реалізації Закону України "Про приватизацію 

державного і комунального майна", враховуючи рішення першого пленарного 

засідання дванадцятої сесії Великолучківської сільської ради восьмого скликання від 

05.10.2021 №909 «Про врегулювання питань приватизації комунального майна 

Великолучківської сільської територіальної громади», керуючись пунктом 30 частина 

1 статті 26, частиною 1 статті 59, частинами 5, 6 статті 60 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні, Великолучківська сільська рада вирішила:  

1. Включити в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації в 2021-2022 роках шляхом аукціону: 

1.1. Нежитлові приміщення, загальною площею 146,6 кв.м. за адресою с. 

Руське, вул. Борканюка буд. 1. 

2. Уповноважити відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради здійснити комплекс заходів щодо експертної оцінки 

нерухомого комунального майна зазначеного в пп.1 п.1 даного рішення. 

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

сільської ради звернутися до ТОВ «Мукачівське районне бюро технічної 

інвентаризації та експертної оцінки» виготовити (у разі потреби) відповідну технічну 

документацію, довідки тощо. 

4. Відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської 

сільської ради забезпечити (у разі потреби) реєстрацію, згідно існуючих вимог 

чинного законодавства, право власності на вказане у пп.1 п. 1 даного рішення 

нерухоме майно – за Великолучківською сільською радою. 

5. Надати дозвіл суб’єкту оціночної діяльності (переможцю конкурсу з 

визначення суб’єктів оціночної діяльності, який проводиться за визначеною 

Великолучківською сільською радою процедурою) розробити звіт про оцінку вартості 

нерухомого майна, вказаного в пп. 1 п. 1 цього рішення.  

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 

 Перше пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.11.2021            с.Великі Лучки   № 

 

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної 

діяльності 

 

             З метою удосконалення порядку залучення виконавчими органами місцевого 

самоврядування суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання на 

конкурсних засадах, відповідно ст.  10  Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з  пунктом 18  Методики 

оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 

2003 року № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 

2015 року № 1033), керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Великолучківська сільська рада вирішила: 

     1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності 

(додається). 

2. Затвердити склад конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної діяльності згідно додатку 1.  

3. Конкурсній комісії під час визначення суб’єктів оціночної діяльності - 

суб’єктів господарювання, які будуть залучені до  незалежної оцінки майна   

комунальної власності Великолучківської сільської територіальної громади керуватися 

нормами Положення, зазначеного в п. 1 цього рішення. 

4. 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 

 

Додаток  

до рішення першого пленарного засідання 

тринадцятої сесії восьмого скликання 

24.11.2021 №  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності 

І. Загальні положення 

1. Це Положення встановлює процедуру конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності - суб’єктів господарювання, визнаних такими згідно із Законом 

України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні»(далі - суб’єкти оціночної діяльності). 

2. Великолучківська сільська рада та її виконавчі органи застосовують 

процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, якщо вони є 

замовниками послуг з незалежної оцінки майна (далі - послуги з оцінки майна) 

відповідно до вимог законодавства, а вартість надання послуг з оцінки майна менша 

встановленої в пункті першому  частини першої статті 3 Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки - документи 

щодо досвіду практичної діяльності з оцінки майна, подібного до об’єктів, оцінку яких 

здійснюватиме переможець конкурсу: копія договору (копії договорів) про надання 

послуг з оцінки разом з копією акту приймання-передавання робіт з оцінки, копією 

висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної 

рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, 

складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, які класифіковані 

за ознаками, зазначеними в абзацах другому або третьому пункту 67 Національного 

стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440; 

конкурсна документація - конкурсна пропозиція, підтвердні документи та 

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які 

будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна. 

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості надання 

послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також 

строку їх виконання, якщо він не був визначений в інформації про проведення 

конкурсу; 

об’єкти оцінки - цілісні майнові комплекси або їх активи, об’єкти нерухомого 

майна, будівлі (у тому числі ті, що утворюють комплекси), приміщення, цінні папери, 

корпоративні права, нематеріальні активи, права вимоги, споруди (як окремі об’єкти), 

об’єкти незавершеного будівництва, серійне обладнання (окремий об’єкт або декілька 

об’єктів), несерійне обладнання (окремий об’єкт або декілька об’єктів), транспортні 

засоби, запаси (зокрема товари) та інше майно, яке знаходиться в комунальній 
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власності Великолучківської сільської територіальної громади; 

претендент - суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у 

конкурсі та подав до Великолучківської сільської ради конкурсну документацію у 

строк, передбачений в оприлюдненій відповідно до пункту 2 розділу ІІ цього 

Положення інформації про проведення конкурсу; 

учасник конкурсу - претендент, якого допущено до участі в конкурсі. 

4. Для проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності 

Великолучківська сільська рада утворює конкурсну комісію (далі - комісія) у складі не 

менше 5 осіб. 

5. Очолює комісію голова. У разі відсутності голови комісії його обов’язки 

виконує заступник голови. Голова комісії у межах наданих йому повноважень: 

скликає засідання комісії; 

головує на засіданнях комісії; 

приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, передбачених 

цим Положенням; 

видає доручення, обов’язкові для виконання членами комісії; 

організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією; 

бере участь у таємному голосуванні; 

вносить на розгляд сільської ради пропозиції щодо змін у складі комісії; 

підписує документи щодо роботи комісії, зокрема підсумкову таблицю 

визначення переможця конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності; 

представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема за 

рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами. 

6. Секретар комісії є її членом та в межах наданих йому повноважень: 

забезпечує здійснення наданих їй цим Положенням повноважень; 

забезпечує виконання доручень голови комісії; 

готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії; 

готує інформаційні повідомлення про проведення конкурсів; 

забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті сільської ради інформації про 

оголошення конкурсу; 

опрацьовує поданні претендентами підтвердні документи та документи щодо 

практичного досвіду виконання робіт з оцінки; 

готує інформацію про результати конкурсу для повідомлення переможців 

конкурсу та для оприлюднення; 

складає протоколи засідань комісії, підсумкову таблицю визначення переможця 

конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності. 

7. Інформація про проведення конкурсу, яка оприлюднюється на офіційному 

веб-сайті сільської ради, має містити: 

дату, час і місце проведення конкурсу; 

інформацію про об’єкт оцінки; 

кінцевий термін подання документів; 

строк виконання робіт у календарних днях (за потреби); 

перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії; 

вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що 

залучаються до надання послуг з оцінки майна, а також до суб’єктів оціночної 

діяльності, зокрема щодо їх практичного досвіду виконання робіт з оцінки об’єкта 

оцінки, а також подібного до оцінюваного майна) у разі необхідності; 
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контактні номери телефонів. 

8. Інформація про проведення конкурсу публікується в місцевій газеті за 14-30 

днів до оголошеної дати проведення конкурсу та розміщується на офіційному веб-

сайті сільської ради в мережі Інтернет. 

9. Конкурсна документація претендента подається до розгляду конкурсної 

комісії за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) і 

складається з: 

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також 

строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в 

інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки 

подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 

підтвердних документів. 

10. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: 

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (додаток 1); 

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний 

дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається 

претендентом (за потреби); 

інформація про претендента (додаток 2); 

11. Інформація про претендента містить: 

наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею; 

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з 

претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту 

про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях 

оцінювачів, наявність відповідної форми допуску до державної таємниці тощо. 

12. Один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки 

одного об’єкта лише одним претендентом. У разі з’ясування факту залучення одного і 

того самого оцінювача з метою надання послуг з оцінки майна того самого об’єкта 

декількома претендентами бали за професійний стаж такого оцінювача, а також за 

його практичний досвід виконання робіт не зараховуються жодному з претендентів. 

13. Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки; документи щодо 

практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом з інформацією щодо досвіду 

претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна  та 

підписання звіту про оцінку майна; підтвердні документи має засвідчити підписом 

керівник суб’єкта оціночної діяльності. 

14. До участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути 

допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної 

діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 

та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження 

практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в 

межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників 

конкурсу, передбачених пунктом 16 цього розділу. 

15. Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність: 

складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у 

визначений в інформації про проведення конкурсу строк; 

відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має 
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підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними 

документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»; 

переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та 

підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду щодо виконання робіт з 

оцінки подібного майна; 

досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцінки подібного 

майна; 

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (відповідної форми допусків до 

державної таємниці оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом 

оціночної діяльності або яких він залучає за цивільно-правовими договорами), або 

спеціального дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за 

відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки, пов’язаних із 

державною таємницею (за потреби). 

16. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її 

кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників. 

На засіданні комісії можуть бути присутніми представники претендентів, осіб, 

що можуть бути сторонами договору про надання послуг з оцінки, правоохоронних 

органів, засобів масової інформації, про що вони письмово повідомляють листом на 

ім’я голови комісії не пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення засідання, що 

фіксується датою реєстрації вхідної кореспонденції. Такі представники не можуть 

втручатися в роботу комісії. 

17. На засіданні комісія: 

аналізує підтвердні документи, документи щодо практичного досвіду виконання 

робіт з оцінки претендентів та розглядають інформацію про претендента, 

приймає шляхом голосування рішення про допуск претендентів до участі в 

конкурсі або виключення з учасників конкурсу, якщо після відкриття цінової 

пропозиції учасника конкурсу з’ясується, що учасник конкурсу запропонував вартість 

надання послуг з оцінки, яка дорівнює або перевищує вартість, встановлену в абзаці 

другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»; 

розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією; 

обраховує кількість балів, які набрали учасники конкурсу за критеріями; 

проводить таємне голосування; 

обирає переможця конкурсу; 

приймає рішення про відміну конкурсу в разі наявності обставин, що 

унеможливлюють його проведення. 

18. До критеріїв визначення переможця конкурсу належать: 

досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення 

оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта оцінки, зокрема 

тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником; 

наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу 

та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, за 

останні 3 роки до дати проведення конкурсу; 

наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання 

послуг з оцінки, укладених між учасником конкурсу та органом приватизації; 

наявність серед заявлених учасником конкурсу для надання послуг з оцінки 
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оцінювачів таких, які є членами саморегулівних організацій оцінювачів; 

наявність фактів неналежного виконання учасником конкурсу умов договору 

(договорів) про надання послуг з оцінки майна та (або) відомостей щодо застосування 

до оцінювача(ів), якого(их) залучає учасник конкурсу, заходів дисциплінарного 

впливу; 

запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки. 

19. Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі: 

якщо подана конкурсна документація є неповною; 

якщо подана конкурсна документація є недостовірною; 

якщо подана конкурсна документація оформлена неналежним чином та не 

відповідає вимогам цього Положення; 

якщо подана конкурсна документація є такою, що не відповідає оприлюдненій 

інформації про проведення конкурсу та вимогам цього Положення; 

якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів для участі у конкурсі. 

Рішення про недопущення претендента до участі в конкурсі приймає комісія під 

час засідання шляхом голосування. 

20. Для надання послуг з оцінки і підписання звіту про оцінку майна та висновку 

про вартість об’єкта оцінки претендент може залучати оцінювачів, які є його 

штатними працівниками та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» були заявлені в довідці 

про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, а також оцінювачів, залучених 

за цивільно-правовими договорами. 

21. Конкурс вважається таким, що не відбувся, якщо: 

на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише одну заяву від 

претендента; 

за підсумками розгляду комісією поданої претендентами конкурсної 

документації учасником конкурсу не визнано жодного претендента або визнано лише 

одного претендента; 

після виключення комісією учасника (учасників) конкурсу залишився лише один 

учасник. 

У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб'єктів оціночної 

діяльності комісія приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає 

його дату або може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору на 

проведення оцінки, про що зазначається у протоколі засідання комісії. У цьому 

випадку вартість виконання робіт не може перевищувати очікувану найбільшу ціну 

надання послуг з оцінки об’єкта оцінки, яка зазначалась в Інформації про проведення 

конкурсу.   

22. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, 

письмово повідомивши про це голову комісії. Про факт відкликання заяви голова 

комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет 

документів на конкурсі не розглядається. 

23. З метою уточнення інформації, поданої учасниками конкурсу в конкурсній 

документації, комісія може письмово звертатися до окремих осіб, суб’єктів 

господарювання, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

саморегулівних організацій оцінювачів. У такому разі для аналізу уточненої 

інформації та проведення обчислень комісія може оголосити перерву в засіданні на 

строк, що не перевищує сім календарних днів. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
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За результатами аналізу уточненої інформації, що надійшла до комісії, 

інформація в підсумковій таблиці визначення переможця конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної діяльності може бути уточнена. 

Підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності складають для кожного об’єкта оцінки окремо, її підписують 

голова комісії та члени комісії, присутні на засіданні (додаток 3). 

24. Рішення комісії оформлюються протоколом. Протокол підписують усі 

присутні на засіданні члени комісії. 

25. На засіданні комісія розглядає пропозиції претендентів щодо ціни надання 

послуг з оцінки та порівнює їх з очікуваною найбільшою ціною надання послуг з 

оцінки об’єкта оцінки, надрукованою в інформаційному повідомленні про проведення 

конкурсу. 

26. Комісія розраховує кількість балів за критерієм «Досвід учасника конкурсу 

та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про 

оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у 

трудових відносинах із таким учасником» так: 

1) за одного оцінювача, кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) 

якого відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності якого з 

оцінки майна становить не менше 3 років, зараховується 10 балів, що є максимальним 

значенням за цим критерієм. 

У разі відсутності оцінювача, який відповідає вищезазначеним вимогам, бали не 

зараховуються; 

2) за підтверджений документально досвід учасника конкурсу та (або) оцінювача 

(оцінювачів), якого(их) буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про 

оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, з оцінки одного подібного до об’єкта 

оцінки об’єкта  зараховується 10 балів. За кожний додатковий об’єкт додається 5 

балів. Максимальна кількість балів за всі додаткові об’єкти не може перевищувати 10. 

У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що 

підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали 

не зараховуються. 

У разі якщо договором, поданим учасником конкурсу для підтвердження свого 

досвіду, передбачено проведення оцінки одночасно декількох об’єктів, за кожний із 

таких об’єктів зараховуються бали лише за наявності окремих висновків про вартість. 

27. Комісія розраховує кількість балів за критерієм «Наявність зауважень до 

практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та (або) оцінювача 

(оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до 

дати проведення конкурсу». 

У разі наявності в учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) 

він залучає до виконання робіт з оцінки, звітів про оцінку майна, що за результатами 

рецензування класифікуються згідно з абзацом п’ятим пункту 67 Національного 

стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, з учасника 

конкурсу знімаються бали, а саме: 

за кожний звіт про оцінку майна, який отримав негативну рецензію, складений 

учасником конкурсу та (або) оцінювачем (оцінювачами), якого(их) він залучає до 

виконання робіт з оцінки, знімається 5 балів. 

У разі наявності відомостей про те, що учасник конкурсу та оцінювач 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF
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(оцінювачі), який(і) перебуває(ють) з ним у трудових відносинах або 

залучається(ються) до виконання робіт з оцінки, отримали негативну рецензію на один 

і той самий звіт про оцінку майна, бали зменшуються як за один звіт з негативною 

рецензією. 

28. Комісія розраховує кількість балів за критерієм «Наявність на дату 

проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг з оцінки, укладених 

між учасником конкурсу та органом приватизації, рішенням якого створено комісію» 

так: 

за кожний невиконаний на дату проведення конкурсу договір про надання 

послуг з оцінки майна (на дату проведення конкурсу акт приймання-передавання робіт 

не підписано), укладений між учасником конкурсу і органом приватизації, з учасника 

конкурсу знімається 5 балів. 

Якщо на дату проведення конкурсу наявна інформація про те, що за 

результатами попереднього конкурсу (конкурсів) учасник конкурсу ставав 

переможцем, але договір (договори) про надання послуг з оцінки майна ще не 

укладено, з такого учасника також знімаються по 5 балів за кожний неукладений 

договір (договори). 

29. Комісія розраховує кількість балів за критерієм «Запропонована учасником 

конкурсу вартість надання послуг з оцінки» так: 

кількість балів, що зараховується учаснику конкурсу, обраховується відповідно 

до співвідношення (вираженого у відсотках) запропонованої учасником конкурсу ціни 

надання послуг з оцінки до очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки, 

надрукованої в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу (додаток 4). 

30. Нараховані кожному учаснику конкурсу за усіма критеріями бали 

підсумовуються. Учасник конкурсу, який у підсумку набрав найбільшу кількість балів, 

визнається переможцем. 

31. Якщо після обрахування балів виявилась однакова кількість балів у декількох 

учасників конкурсу, члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника, який 

запропонував найменшу вартість надання послуг з оцінки. 

32. Якщо після обрахування балів виявилось, що декілька учасників конкурсу 

мають однакову кількість балів та запропонували однакову вартість надання послуг з 

оцінки, члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника, який запропонував 

найменший строк виконання робіт. 

33. Якщо після обрахування балів виявилось, що декілька учасників конкурсу, 

які мають однакову кількість балів, запропонували також однакову вартість надання 

послуг з оцінки та однаковий строк виконання робіт, призначається таємне 

голосування. Секретар комісії роздає членам комісії бюлетені таємного голосування 

(додаток 5). Бюлетені таємного голосування не є іменними. Заповнені членами комісії 

бюлетені після завершення голосування надаються голові комісії, який оприлюднює 

результати голосування. Переможцем конкурсу визнається учасник, за якого члени 

комісії віддали більшість голосів «за». 

За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні комісії 

належить голові комісії, який озвучує своє рішення, зазначене в його бюлетені 

таємного голосування. 

35. Після проведення конкурсу конкурсна комісія письмово (або телефоном, 

факсом, електронною поштою) інформує переможця про результати конкурсу із 

зазначенням ціни та строку надання послуг з оцінки, а також щодо оцінювачів, яких 



ПРОЕКТ 

буде залучено до надання послуг з оцінки. 

У разі якщо конкурс визнано таким, що не відбувся за рішенням комісії під час 

оголошення повторного конкурсу показник очікуваної найбільшої ціни надання 

послуг з оцінки об’єкта оцінки може бути збільшено до 30 відсотків від попереднього 

значення.  
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ЗАЯВА 

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності 

Заявник __________________________________________________________________ 

  (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця) 

Керівник_________________________________________________________________, 

                                        (прізвище, ім'я та по батькові; посада) 

який діє на підставі    ________________________________________________________ 
(установчий документ або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань  -  для  фізичних осіб – підприємців) 

__________________________________________________________________________, 

зареєстрованого__________________________________________ за № _________ 

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від ____________ № __________ 

Розрахунковий рахунок №_____________________________________ в __________________ 

МФО ______________________________________________________________________ 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний  контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті) 

_________________________________________________________________________ 

Місцезнаходження (місце проживання) 

__________________________________________________________________________ 

  

                

Телефон 

                

Телефакс 

                

Телекс 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на 

право проведення незалежної оцінки 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                        (повна назва об'єкта) 

"___" ____________ 20__ року                                       ___________ 

                                          (підпис) 
   

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1  

до Положення  

про конкурсний відбір суб’єктів  

оціночної діяльності  (пункт  10) 
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Додаток 2 

до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності 

(пункт 10) 
  

Інформація про претендента 
_______________________________________________________________________________________________ 

                      (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця) 

  

1.     Наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності. 
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від _____________________________ №______________________ 

2.     Наявність відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України «Про оцінку земель». 
___________________________________ від ____________ №_________________ 

         (назва документа) 

3.     Наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею. 
Дозвіл __________________________________________________________ від __________________ №______ 

                (назва суб’єкта оціночної діяльності, що отримав дозвіл) 

     4. Наявність оцінювачів, що мають допуски на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею. 

  

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата видачі допуску № допуску 

        

  
5.     Наявність оцінювачів,  які є його штатними працівниками та відповідно до статті 19 Закону України 

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» заявлені в довідці про 

оцінювачів, які працюють в його штатному складі,  і будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та 

підписання звіту про оцінку майна. 

  

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Дата видачі 

кваліфікаційного 

 документа 

оцінювача* 

Номер 

кваліфікаційного 

 документа 

оцінювача 

Напрями та 

спеціалізації, за 

якими видано 

кваліфікаційний 

документ 

оцінювача** 

Членство в 

саморегулівній 

організації 

оцінювачів 

(найменування 

організації) 

Стаж роботи 

оцінювача, 

років 

Особистий 

підпис*** 

                

                                  

                                                                                                                                                                                                  

                                                               

*Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача. 

** І. Оцінка об’єктів у матеріальній формі. 

1.1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на 

них.  

1.2. Оцінка машин  і обладнання.                    
1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 

 1.4. Оцінка літальних апаратів.  

1.5. Оцінка судноплавних засобів.  

1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.  

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних 

апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.    

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі 

прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на 

об’єкти  інтелектуальної власності).  

2.2. Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності. 

*** Розглядається як письмова згода.  

6.     Наявність оцінювачів, залучених  за цивільно-правовими договорами, які будуть виконувати роботи з 

оцінки майна та підписувати звіт про оцінку майна.  

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я,       по 

батькові 

Дата видачі 

кваліфікаційного 

документа 

оцінювача* 

Номер 

кваліфікаційного 

 документа 

оцінювача 

Напрями та 

спеціалізації, за 

якими видано 

кваліфікацій- 

Членство в 

саморегулівній 

організації 

оцінювачів 

Стаж 

роботи 

оцінювача, 

років 

Особистий 

підпис*** 
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ний документ 
оцінювача** 

(найменування 
організації) 

                

     
       * Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача. 

** І. Оцінка об’єктів у матеріальній формі. 

1.1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на 

них.  

1.2. Оцінка машин  і обладнання.                    
1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.  

1.4. Оцінка літальних апаратів. 

 1.5. Оцінка судноплавних засобів.  

1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.  

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних 

апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.    

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі 

прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на 

об’єкти  інтелектуальної власності).  

2.2. Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності. 
*** Розглядається як письмова згода. 

 7.     Наявність інших фахівців, яких залучає суб’єкт оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна. 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Назва документа; ким виданий Дата видачі і номер  документа 

        

                                                                                                              
  «____»_____________20____    

______________________                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                 

 (підпис) 
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                                                                                                                                                                                                                                                          Додаток 3                                                                                                                                                                                                                       
до Положення про конкурсний         

відбір суб’єктів оціночної 

діяльності (пункт 24) 

  

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

для оцінки  _________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва об’єкта оцінки) 

  

 № з/п 

учасника 

кон-

курсу 

  

 Найменування 

/ прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

  

 Реквізити 

сертифіката 

суб'єкта 

оціночної 

діяльності 

Критерії відбору Разом (балів) 

досвід суб'єкта оціночної діяльності та 

оцінювачів, які будуть залучені до проведення 

оцінки та підписання звіту про оцінку і 

висновку про вартість об'єкта оцінки, зокрема 

тих, що перебувають у трудових відносинах із 

суб'єктом оціночної діяльності 

наявність 

зауважень 

до 

практичної 

оціночної 

діяльності 

(кількість 

звітів/бал) 

наявність 

невиконаних 

договорів про 

надання послуг  

з оцінки 

(кількість/ 

бал) 

наявність 

фактів 

неналежного 

виконання умов 

договору 

(договорів) 

ціна 

надання 

послуги з оцінки, 

(грн /бал) 

строк виконання 

робіт, календарні 

дні 

  кількість оцінювачів 

(люд./бал) 

підтверджений 

документально досвід 

оцінки подібного 

майна (кількість 

об'єктів/бал) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Голова комісії     _____________              __________   ____________________________ 
                                                                           (підпис)                    (прізвище, ініціали) 

Члени комісії:     _____________              __________   ____________________________ 

                                                                           (підпис)                      (прізвище, ініціали) 

  

«__________» ____________20 _____ року 
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ЗАРАХУВАННЯ БАЛІВ  

за критерієм «Запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки» 

№ з/п Цінова пропозиція учасника конкурсу у співвідношенні до очікуваної 

найбільшої ціни надання послуг згідно з інформаційним повідомленням, 

діапазон у % 

Кількість 

зарахованих балів 

  100 30 

  від 91 до 100 36 

  від 81 до 90 39 

  від 71 до 80 40 

  від 61 до 70 41 

  від 51 до 60 42 

  до 50 включно 43 
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Додаток 5  

до Положення про конкурсний  

відбір суб’єктів оціночної 

діяльності  
(пункт 34) 

  

БЮЛЕТЕНЬ  

таємного голосування 
Об'єкт оцінки  

_____________________________________________________________________  

(найменування об'єкта оцінки) 

№ з/п Учасник конкурсу 

(найменування / прізвище, ім‘я, 

по батькові) 

Підсумки таємного голосування 

За* Проти* 

        

        

        

        

        

__________  
*Зазначається відповідна позначка. 
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Додаток 1 

до рішення першого пленарного 

засідання тринадцятої сесії 

восьмого скликання 

24.11.2021 №  

 

СКЛАД 

конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної діяльності 

 

Голова комісії: 

 

Зозуля Іван Іванович заступник  сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Великолучківської сільської ради 

Секретар комісії: 

 

 Логойда Тетяна Іванівна керуюча справами виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради 

  Члени комісії: 

 Рубіш Марина Андріївна 

 

 начальник  відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської 

ради 

Панько Марія Василівна 

  

в.о.головного бухгалтера відділу освіти, молоді 

та спорту, культури, туризму Великолучківської 

сільської ради  

Фенчак Тетяна Василівна  начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Великолучківської сільської ради  

 

 

Секретар ради                                                                     Олена СТРОЇН 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання тринадцятої  сесії восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

24.11.2021 с.Великі Лучки   № 
 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 92, 122, 123  та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши подані матеріали 

сільська рада вирішила: 

 1. Надати територіальні громаді сіл Великолучківської сільської ради в 

особі Великолучківської сільської ради дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність для  

будівництва та обслуговування інших  будівель закладів освіти, площею 

0,4036 га в с.Медведівці, вул.Центральна, 69 на території  Великолучківської  

сільської ради. 

           2.  Великолучківській  сільській раді замовити в організаціях, що 

мають відповідні дозволи (ліцензії) проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято рішення про передачу 

земельної ділянки у комунальну власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію  з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 

Сільський голова                                                                 Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у комунальну власність 

 



ПРОЕКТ 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення десятої сесії  восьмого 

скликання  Великолучківської   

сільської ради 

24.11.2021______№ 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

«Членські внески Єврорегіон Карпати Україна-Карпатська агенція 

регіонального розвитку» 

 на 2021 рік 

 

1.  Ініціатор розроблення Програми Великолучківська сільська рада 

2.  Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами), 

інструкція "Про сплату членських 

внесків членами Асоціації міст 

України", затвердженою рішенням 

правління Асоціації міст України від 

28.06.1999 

3.  Розробник Програми Великолучківська сільська рада 

4.  Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради 

5.  Учасники Програми Великолучківська сільська  рада 

6.  Термін реалізації Програми 2021 рік 

7.  Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Бюджет Великолучківської сільської 

ради 

8.  Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, всього,  

у тому числі: 

20000 грн. 

8.1 коштів бюджетів органів 

місцевого самоврядування 
20000 грн. 

8.2 інших коштів - 
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ПРОГРАМА 

«Членські внески Єврорегіон Карпати Україна-Карпатська агенція 

регіонального розвитку» 

 на 2021 рік 

1. Загальна частина 

Великолучківська сільська рада входить до Асоціації міст України. 

Асоціація міст України та громад створена для сприяння розвитку місцевого 

самоврядування в Україні, для захисту конституційних прав та свобод 

територіальних громад, сприяння розвитку місцевого самоврядування та 

удосконалення його законодавчої бази, сприяння соціально - економічного 

розвитку громади, захисту прав та законодавчих інтересів громад органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб, сприяння обміном досвіду в 

розв’язанні питань місцевого розвитку, надання членам інформаційних 

послуг, консультаційної, методичної та практичної допомоги. 

2. Мета Програми 

Метою Програми є сплата членських внесків в Єврорегіон Карпати 

Україна-Карпатська агенція регіонального розвитку 

3. Основні завдання Програми 

 Завданням Програми є виконання обов'язків членів Асоціацій; оплата 

членських внесків виконавчим комітетом Великолучківської сільської ради, 

як дійсного члена Асоціацій. 

4. Етапи виконання Програми 

Програма виконується протягом 2021 рік. 

5. Загальний обсяг фінансування Програми 

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

виконання Програми, з бюджету Великолучківської сільської ради складає 

20000 грн. 

6. Джерела фінансування Програми 

 Джерелом фінансування Програми є бюджетні кошти, передбачені для 

цієї мети в бюджеті Великолучківської сільської ради на 2021 рік. 

 Головним розпорядником бюджетних коштів є Великолучківська 

сільська  рада. 

7. Очікувані результати 

 Активна участь громади, яку представляє Великолучківська сільська 

рада у суспільному житті району, області та держави. Повноважними 

представниками громади в роботі Асоціації є сільський голова . 

8. Контроль за ходом виконання програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 

виконавцями, зазначеними у цій Програмі.  

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на 

Великолучківську  сільську раду.  

 

 



ПРОЕКТ 

 

 

 

10. Напрями діяльності та заходи Програми 

ЗАХОДИ 
Відповідальні 

за виконання 

Бюджет Великолучківської 

сільської ради, грн 

2021 рік  

Сплата 

членських 

внесків 

Великолучківська 

сільська рада 
20000 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання тринадцятої  сесії восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

24.11.2021 с.Великі Лучки   № 
 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 81, 116,118, 121, 122 та пункту 12 

Перехідних положень Земельного кодексу України, Законом України «Про 

Державний земельний кадастр», постановою Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», 

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення інвентаризації земель», з метою формування земельних ділянок, 

визначення їх угідь, встановлення кількісних та якісних характеристик 

земель, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій,  

розглянувши подані матеріали Великолучківська сільська рада вирішила: 

 1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності   

Великолучківської сільської ради  для  будівництва та обслуговування інших  

будівель закладів освіти, площею 0,5747 га в с.Медведівці, вул.Центральна, 

69  «А» на території  Великолучківської  сільської ради. 

           2.  Виконкому Великолучківської сільської ради звернутися до 

суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із 

законом для розроблення технічної документації із землеустрою  щодо 

проведення інвентаризації земельних ділянок.   

           3. На підставі технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сформувати земельну ділянку. 

           4. Після розроблення, подати технічну документацію із землеустрою 

на затвердження сесії сільської ради. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію  з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                                Василь КОШТУРА 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності Великолучківської сільської ради 



ПРОЕКТ 

  

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Перше пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.11.2021 с.Великі Лучки   № 

 

Про внесення з мін до рішення десятої сесії восьмого скликання від 

03.08.2021 № 716 «Про затвердження  структури та штатної 

чисельності Великолучківської мистецької школи 

Великолучківської сільської ради» 

 

               Керуючись   статтями 26, 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  відповідно до  наказу Міністерства культури 

України  від 13.03.2019  №192  «Про затвердження Примірних штатних 

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

«Про культуру», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 
               

1. Ввести в штатний розпис Великолучківської мистецької школи 

три  посади  викладачів фізичного виховання і спорту. 

2. Затвердити  структуру та штатну чисельність Великолучківьскої 

мистецької школи Великолучківської сільської ради  у кількості 51  штатної 

одиниці: 

1.1. Директор - 1 шт.од.  

1.2. Заступник директора - 1 шт.од. 

1.3. Викладач – 45 шт.од.: 

- викладач фортепіано – 11 шт.од.; 

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

- викладач духових інструментів – 2 шт.од.; 

- викладач образотворчого мистецтва – 5 шт.од.; 

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

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

- викладач-концертмейстер – 2 шт.од.; 

- викладач хорового класу – 1 шт.од.; 

- викладач хореографії – 2 шт.од.; 

- викладач гітари – 3 шт.од.; 

- викладач вокалу – 2 шт.од.; 

- викладач театрального мистецтва – 1 шт.од. 

- викладач фізичного виховання і спорту – 3 шт.од. 

1.4. Прибиральниця – 2 шт.од. 

1.5. Опалювач – 2 шт.од. 



ПРОЕКТ 

 

           

          2. Пункт 1 рішення десятої сесії восьмого скликання від 03.08.2021 

№716  «Про затвердження  структури та штатної чисельності 

Великолучківської мистецької школи Великолучківської сільської ради» 

визнати таким, що втратило чинність. 

3. 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 



ПРОЕКТ 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

перше пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.11.2021 с.Великі Лучки                      №  

 

                 Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

Земельного кодексу України, розглянувши заяву директора товариства з 

обмеженою відповідальністю «Корадо Каннінг Інкорпорейтед» Олефіренко 

Юлії Миколаївни та подані документи, сесія сільської ради вирішила: 

 

1. Передати  товариству з обмеженою відповідальністю «Корадо 

Каннінг Інкорпорейтед» в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років, 

земельну ділянку площею 0,5713 га, (кадастровий номер 

2122786800:07:001:1520)         для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних  і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, що знаходитися за адресою:  

Закарпатська область,  Мукачівський район, село Ракошино,  вулиця 

Латорична, 51/1, на території Великолучківської сільської ради.  

 

2. Встановити орендну плату за використання земельної ділянки в 

розмірі 4 (чотири) відсотки від нормативно грошової оцінки земельної 

ділянки. 

 

         3.  Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю «Корадо 

Каннінг Інкорпорейтед» оформити договір оренди на вище вказану земельну 

ділянку відповідно до норм чинного законодавства та доручити сільському 

голові підписати вище вказаний договір оренди.  

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 Сільський голова                                                                    Василь КОШТУРА  

 

Про надання земельної ділянки в оренду  

 



ПРОЕКТ 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

перше пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.11.2021 с.Великі Лучки                      №  

 

                                                   Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст.12, 

93, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши заяву директора 

товариства з обмеженою відповідальністю «Корадо Каннінг Інкорпорейтед» 

Олефіренко Юлії Миколаївни та подані документи, сесія сільської ради 

вирішила: 

 

1. Передати  товариству з обмеженою відповідальністю «Корадо 

Каннінг Інкорпорейтед» в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років, 

земельну ділянку площею 0.0492 га, (кадастровий номер 

2122786800:07:001:1519) для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних  і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, за адресою:  Закарпатська область,  

Мукачівський район, село Ракошино,  вулиця Латорична, 51/2, на території 

Великолучківської сільської ради.  

 

2. Встановити орендну плату за використання земельної ділянки в 

розмірі 4 (чотири) відсотки від нормативно грошової оцінки земельної 

ділянки. 

 

         3.  Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю «Корадо 

Каннінг Інкорпорейтед» оформити договір оренди на вище вказану земельну 

ділянку відповідно до норм чинного законодавства та доручити сільському 

голові підписати вище вказаний договір оренди.  

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 Сільський голова                                                                    Василь КОШТУРА  

Про надання земельної ділянки в оренду  

 



ПРОЕКТ 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

перше пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.11.2021 с.Великі Лучки                      №  

 

                 Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

Земельного кодексу України, розглянувши заяву директора товариства з 

обмеженою відповідальністю «Корадо Каннінг Інкорпорейтед» Олефіренко 

Юлії Миколаївни та подані документи, сесія сільської ради вирішила: 

 

1. Передати  товариству з обмеженою відповідальністю «Корадо 

Каннінг Інкорпорейтед» в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) 

років, земельну ділянку площею 0,0883 га, (кадастровий номер 

2122786800:07:001:1521)         для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних  і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості,  за адресою:  

Закарпатська область,  Мукачівський район, село Ракошино,  вулиця 

Латорична, 51/2, на території Великолучківської сільської ради.  

 

2. Встановити орендну плату за використання земельної ділянки в 

розмірі 4 (чотири) відсотки від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

 

3. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю «Корадо 

Каннінг Інкорпорейтед» оформити договір оренди на вище вказану 

земельну ділянку відповідно до норм чинного законодавства та 

доручити сільському голові підписати вище вказаний договір 

оренди.  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

середовища та благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 Сільський голова                                                                    Василь КОШТУРА  

Про надання земельної ділянки в оренду  

 



ПРОЕКТ 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

перше пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.11.2021 с.Великі Лучки                      №  

 

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

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

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Поповича Андрія 

Івановича, мешканця м. Мукачево, вул. Тиха, 4  та подані документи, сесія 

сільської ради вирішила: 

 

1. Передати  громадянину Поповичу Андрію Івановичу в 

оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років, земельну ділянку площею 0,1097 

га, (кадастровий номер 2122786800:07:001:1517) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних  і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,  за 

адресою:  Закарпатська область,  Мукачівський район, село Ракошино,  

вулиця Латорична, 51/1а, на території Великолучківської сільської ради.  

2. Встановити орендну плату за використання земельної 

ділянки в розмірі 4 (чотири) відсотки від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

3. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю 

«Корадо Каннінг Інкорпорейтед» оформити договір оренди на вище вказану 

земельну ділянку відповідно до норм чинного законодавства та доручити 

сільському голові підписати вище вказаний договір оренди.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

середовища та благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 

 Сільський голова                                                                    Василь КОШТУРА  

Про надання земельної ділянки в оренду  

 



ПРОЕКТ 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

перше пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.11.2021 с.Великі Лучки                      №  

 

                                  Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст.12, 

93, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Поповича Андрія Івановича, мешканця м. Мукачево, вул. Тиха, 4  та подані 

документи, сесія сільської ради вирішила: 

 

1. Передати  громадянину Поповичу Андрію Івановичу в оренду 

строком на 49 (сорок дев’ять) років, земельну ділянку площею 

площею 0,2591 га, (кадастровий номер 2122786800:07:001:1518) для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних  і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості,  за адресою:  Закарпатська область,  

Мукачівський район, село Ракошино,  вулиця Латорична, 51/1б, на 

території Великолучківської сільської ради.  

2. Встановити орендну плату за використання земельної ділянки в 

розмірі 4 (чотири) відсотки від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

3. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю «Корадо 

Каннінг Інкорпорейтед» оформити договір оренди на вище вказану 

земельну ділянку відповідно до норм чинного законодавства та 

доручити сільському голові підписати вище вказаний договір 

оренди.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

середовища та благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 Сільський голова                                                                    Василь КОШТУРА  

 

 

 

Про надання земельної ділянки в оренду  

 



ПРОЕКТ 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

перше пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.11.2021 с.Великі Лучки   №  

 

        Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статтями 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

заслухавши інформацію депутатів сільської ради та заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради щодо аварійного стану 

мостів та доріг на території Великолучківської територіальної громади, 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Направити відповідне звернення до Закарпатської обласної ради, 

Закарпатської обласної державної адміністрації, Служби автомобільних доріг 

Закарпатської області та Служби місцевих автомобільних доріг. 

2. Доручити сільському голові направити звернення адресатам. 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову Коштура В.О. 

   

 Сільський голова                                                           Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Про  звернення до Закарпатської обласної ради, 

Закарпатської обласної державної адміністрації, 

Служби автомобільних доріг Закарпатської області 

Служби місцевих автомобільних доріг 



ПРОЕКТ 

   Закарпатській обласній раді 

 

 Закарпатській обласній 

державній адміністрації  

 

Службі автомобільних доріг  

Закарпатської області 

 

Службі місцевих автомобільних доріг  

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

           Ми, депутати Великолучківської сільської ради, просимо Вас звернути 

увагу на вкрай аварійний стан мостів: 

    - міст через річку Латориця на відрізку дороги  «О 070704 Червеньово-

В.Лучки-Гать»; 

   - міст через річку Полуй в селі Бенедиківці на відрізку дороги «О 071201  

Середнє-Лінці-Шкуратівці-Ракошино»; 

   - міст через річку Полуй на відрізку дороги  «С 070711 Київ-Чоп-Руське-

Чопівці». 

             Також просимо при формуванні бюджету на 2022 рік передбачити 

кошти на проведення ремонту наступних доріг, які перебувають у вкрай 

жахливому стані: 
- «О 070704 Червеньово-Великі Лучки-Гать» напрямок від села Великі Лучки до села Страбичова; 

- «О 071201 Середнє-Лінці-Шкуратівці-Ракошино» напрямок від села Бенедиківці до села Кальник; 

- «С 070727  Ракошино-Домбоки»; 

- «С 070711  Київ-Чоп-Руське-Чопівці»; 

- «С 070702  Зняцьово-Драгиня-Вінково»; 

- «С 070701  Зняцьово-Червеньово»; 
- «С 070728  Київ-Чоп-Домбоки»; 

- «С 070709  Кальник-Руська Кучава». 

           Переконливо просимо Вас розглянути наше звернення та вжити 

відповідні заходи . 

           Рішення прийнято «одноголосно» депутатами Великолучківської 

сільської ради на першому пленарному засіданні  тринадцятої сесії восьмого 

скликання 24.11.2021 року. Список підписів депутатів додається на одному 

аркуші. 

           Відповідь на наше звернення просимо надіслати на адресу 

Великолучківської сільської ради в терміни, визначені чинним 

законодавством. 

           Зазделегідь дякуємо за порозуміння, сподіваємось на позитивне 

вирішення питання. 

  

За дорученням депутатів 

Великолучківської сільської ради,   

                                                  

Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 
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