
 

                                                                                                                       ПРОЕКТ 

                                                                                                                      

                                                                                          

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021 с.Великі Лучки   №____ 

 

   

   Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити   Програму соціального захисту населення «Турбота» 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік  (додається). 

           2. Фінансовому відділу Великолучківськї сільської ради передбачити 

фінансування Програми  та здійснювати за рахунок коштів загального фонду 

сільського бюджету на 2022 рік. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про Програму  соціального захисту населення  «Турбота» 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік 

 



 
 

 

Програма "Турбота" на 2022 рік 

1. Паспорт програми "Турбота" на 2022 рік 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Великолучківська сільська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа про 

розроблення програми 

Рішення виконкому  

3. Розробник програми Виконком Великолучківської сільської ради 

4. Співрозробники 

програми 

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва     

5. Замовник 

(відповідальний 

виконавець) програми 

   Постійна комісія з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва       

6. Учасники 

(співвиконавці) 

програми 

Депутатський корпус та виконавчий комітет сільської ради 

7. Строк виконання 

програми 

2022  рік 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні програми 

(для комплексних 

програм) 

Бюджет села 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього: 

330,0  

9.1 коштів бюджету села  330,0 

9.2 коштів інших джерел 

(фонду 

загальнообов'язкового 

державного соціального 

страхування України на 

випадок безробіття) 

- 

 

 

Затверджено 

рішення  чотирнадцятої сесії  

восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

20.12.2021 №_____ 



 

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма 

Політичні та економічні ситуації в країні призводять до необхідності 

реагування соціальної галузі щодо підтримки різних категорій громадян. У 

попередні роки у населених пунктах, які ввійшли до складу 

Великолучківської сільської територіальної громади послідовно 

реалізувалась соціальна політика, направлена на формування комплексної 

програми допомоги соціально незахищеним верствам населення, зокрема 

непрацездатним особам, особам з обмеженими фізичними можливостями. 

Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя найбільш 

вразливих та  незаможних верств населення , необхідність збереження 

пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню 

бідності на підставі виконання соціальних зобов'язань Великолучківської  

сільської ради дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення 

сіл, створити систему захисту населення від соціальних ризиків в умовах 

реформування соціальної сфери та враховуючи надзвичайну ситуацію в 

Україні. 

3. Мета Програми 

Мета Програми "Турбота" на 2022 рік полягає у суттєвому підвищенні 

ефективності системи соціальної допомоги територіальної громади через 

посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових 

заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного 

існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-

побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, 

спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам 

населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації 

особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до 

співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з 

різними вадами. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строків виконання Програми 

Згідно з Програмою "Турбота" на 2022 рік  пріоритетними завданнями 

є: 

- надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради - військовослужбовцям та особам, що 

беруть (брали) участь в АТО (ООС), які зареєстровані та фактично 

проживають не менше двох років і були мобілізовані (залучені) до 

проведення АТО (ООС),  з території  Великолучківської сільської ради, а 

саме: участь в зоні АТО (ООС),- при пораненні в зоні АТО (ООС),  при 

загибелі в зоні АТО (ООС); 

- надання щорічної адресної грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської  сільської ради  учасникам АТО (ООС) протягом року при 

наявності коштів; 



- надання щорічної адресної грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради ліквідаторам аварії на ЧАЕС протягом року 

при наявності коштів; 

-  надання щорічної адресної грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради учасникам бойових дій в Афганістані 

протягом року при наявності коштів; 

-   надання одноразової виплати на поховання для мешканців сіл 

Великолучківської сільської ради, які на день смерті були зареєстровані на 

території сільської ради, не досягли пенсійного віку і не перебували у 

трудових відносинах; 

 - надання одноразової  адресної грошової допомоги дітям-інвалідам    

згідно списків, наявних в Великолучківській сільській раді (для отримання 

допомоги необхідно надати документ, який посвідчує інвалідність, допомога 

надається особі, яка зареєстрована та проживає на території 

Великолучківської сільської ради не менше двох років, протягом року при 

наявності коштів; 

надання одноразової адресної матеріальної допомоги  інвалідам І групи    

згідно списків, наявних в Великолучківській сільській раді (для отримання 

допомоги необхідно надати документ, який посвідчує інвалідність, допомога 

надається особі, яка зареєстрована та проживає на території 

Великолучківської сільської ради не менше двох років, протягом року при 

наявності коштів, по мірі подання документів; 

            Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачаються при 

формуванні показників сільського бюджету, виходячи з реальних 

можливостей. 

За результатами системного аналізу був проведений щорічний 

моніторинг і виникла необхідність фінансування на наступні періоди цих 

заходів.    

 Виконання Програми забезпечується за рахунок коштів  

Великолучківського сільського бюджету з урахуванням його можливостей у 

кожному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний 

захист та соціальне забезпечення. 

Категорія громадян, на яких поширюється дія Програми: незаможні 

верстви населення, пільгова категорія громадян, діти до 18 (вісімнадцять) 

років. 

Згідно з Програмою "Турбота" на 2022 рік  фінансування проведення 

соціальних заходів становитиме: 

                                                                                                           тис. грн 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання 

Програми 

Рік Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

2022     

Обсяг ресурсів, усього, у 

тому числі: 

415,0    

Сільський бюджет 415,0    

Кошти інших джерел -    



 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та виконання Програми здійснює виконком  Великолучківської 

сільської ради. Контроль за виконання Програми здійснює постійну комісію з 

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

інвестицій та міжнародного співробітництва Великолучківської сільської 

ради. 

Адресна одноразова грошова допомога надається особам, мешканцям 

Великолучківської сільської ради  на підставі  особистого (письмового) 

звернення до голови сільської ради, в окремих випадках, як виняток, заява 

приймається від членів сім'ї зазначеної особи. Адресна підтримка 

здійснюється шляхом надання одноразової грошової допомоги на підставі 

пакету документів: заява, акт обстеження матеріально-побутових умов, 

довідки про склад сім'ї, документ, що посвідчує особу (копію паспорта), 

ідентифікаційного коду, довідки про участь в АТО (ООС) (копія в належному 

стані), довідка про наявність рахунку в банківській установі, медичної 

довідки (при пораненні), свідоцтва про смерть, наявності копії трудової 

книжки, посвідчення учасника бойових дій, висновку відповідної комісії 

сільради.  

 Щорічна грошова допомога учасникам АТО (ООС), учасникам 

ліквідації аварії на ЧАЕС, учасникам бойових дій в Афганістані надається 

згідно наявних списків протягом року, при наявності коштів, 

розпорядженням сільського голови з подальшим затвердженням на сесії 

сільської ради. 

Надання одноразової виплати на поховання для мешканців населених 

пунктів Великолучківської сільської територіальної громади, які на день 

смерті були зареєстровані на території сільської ради, не досягли пенсійного 

віку і не перебувають у трудових відносинах здійснюється розпорядженням 

сільського голови з подальшим затвердженням на сесії сільської ради. 

        Надання одноразової  адресної грошової допомоги дітям-інвалідам та 

інвалідам І групи здійснюється згідно наявних списків у Великолучківській 

сільській раді на підставі документа, який посвідчує інвалідність, допомога 

надається законному представнику - особі, яка зареєстрована та проживає на 

території Великолучківської сільської ради не менше двох років, допомога 

надається протягом року, при наявності коштів, розпорядженням сільського 

голови з подальшим затвердженням на сесії сільської ради; 

           Допомога надається через  відділ бухгалтерського обліку та звітності 

сільської ради адресно, на підставі рішення сесії Великолучківської сільської 

ради або розпорядження сільського голови, шляхом перерахування коштів на 

особистий рахунок заявника.   



6. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів та результативні показники по Програмі "Турбота" на 2021 рік 
 

№ 

п/п 

Перелік заходів Програми Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Сума 

одноразової 

виплати у 2021 

році 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 9 

1  надання адресної одноразової грошової 

допомоги мешканцям Великолучківської 
сільської ради - військовослужбовцям та 

особам, що беруть (брали) участь в АТО 

(ООС), які зареєстровані та фактично 
проживають не менше двох років і були 

мобілізовані (залучені) до проведення АТО 

(ООС),  з території  Великолучківської 
сільської ради, а саме: 

 - участь в зоні АТО (ООС) 

2022 рік Великолучківська 
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

-  

- при пораненні в зоні АТО (ООС) 2022 рік  Великолучківська  

сільська рада 

Сільський 

бюджет 

-  

- при загибелі в зоні АТО (ООС) 2022 рік  Великолучківська   

сільська рада 

Сільський 

бюджет 

-  

2  надання щорічної адресної  грошової 
допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради  учасникам АТО (ООС) 

2022 рік  Великолучківська 
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

-  

3   надання щорічної адресної грошової 
допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради ліквідаторам аварії на ЧАЕС 

2022 рік  Великолучківська  
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

-  

4  надання щорічної  адресної  грошової 

допомоги мешканцям Великолучківської 
сільської ради учасникам бойових дій в 

Афганістані 

2022 рік  Великолучківська 
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

-  

5  надання одноразової виплати на поховання 

для мешканців сіл Великолучківської сільської 
ради, які на день смерті були зареєстровані на 

2022 рік  Великолучківська  
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

3,0 тис.грн.  



території сільської ради, не досягли пенсійного 

віку і не перебувають у трудових відносинах 

6 надання одноразової  адресної грошової 

допомоги дітям-інвалідам    згідно списків, 

наявних у Великолучківській сільській раді  

2022 рік  Великолучківська  
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

1,0 тис.грн.  

7 надання одноразової адресної матеріальної 

допомоги  інвалідам  І групи згідно списків, 

наявних у Великолучківській сільській раді (для 
отримання допомоги необхідно надати 

документ, який посвідчує інвалідність, 

допомога надається особі, яка зареєстрована та 
проживає на території Великолучківської 

сільської ради не менше двох років, допомога 

надається до дня села)  

2022 рік  Великолучківська  
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

2,0 тис.грн.  

 
                                                                                                                     



 

                                                                                                                                            ПРОЕКТ 

                                                                                                                    

                                                                                          

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чотирнадцята   сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021 с.В.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 

територіальної громади, заслухавши інформацію сільського голови, 

Великолучківська  сільська рада вирішила: 

              1. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік (додається). 

              2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради 

передбачити фінансування Програми за рахунок коштів загального та 

спеціального фондів сільського бюджету на 2022 рік. 

    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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про Програму  благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік 



Затверджено 

рішення чотирнадцятої сесії  

восьмого скликання 

Великолучківської сільської  

ради 

20.12.2021 №_______ 

 

 

Програма благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік  

 

1. Загальні положення. 

Сучасна громада Великолучківської сільської територіальної громади – 

система управління усіх сфер суспільного життя якого спрямовується на те, 

щоб піднести життєвий рівень населення до європейського зразка. В громаді 

розвиваються підприємства приватного бізнесу,  по мірі можливості 

вирішується та вдосконалюється базове забезпечення та покращення 

матеріально-технічної  частини  дошкільних та освітніх,  бібліотечних та 

медичних закладів. До складу Великолучківської сільської територіальної 

громади входять 17 населених пунктів: В.Лучки, Ракошино, Кайданово, 

Руське, Бенедиківці. Чопівці, Домбоки, Кальник, Кузьмино, Медведівці, 

Руська Кучава, Шкуратівці Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, 

Червеньово. За останні роки у населених пунктах громади  проведено значну 

роботу у сфері благоустрою вулиць, ремонту доріг,  зовнішнього освітлення, 

благоустрою кладовищ, а також вивезенню твердих побутових відходів та 

інших робіт. 

              Ця Програма може доповнюватися новими розділами та напрямами, 

уточнюватись у відповідності з бюджетними надходженнями. 

              Програма благоустрою розроблена на виконання Законів України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених 

пунктів", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про 

відходи", "Про охорону атмосферного повітря", "Про охорону і використання 

пам’ятників історії і культури", "Про поховання та похоронну справу". 

  

2. Мета програми 

              Основною метою Програми благоустрою є реалізація комплексу 

заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному 

стані, очищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, 

організаційно-правових і екологічних норм щодо поліпшення мікроклімату, 

санітарної очистки,  створення оптимальних умов праці, побуту та 

відпочинку населення. 

               Програмою благоустрою передбачається проведення конкретної 

роботи в наступних напрямах: 

 приведення громади до рівня європейських норм (утримання історико-

архітектурної спадщини, пам’ятників, площ, вулиць, тротуарів, встановлення 

та поновлення вказівників, табличок з назвами вулиць, дорожніх знаків, 

розмітки;тощо 

 покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених 

пунктів (організація роботи по прибиранню населених пунктів, забезпечення 



своєчасного і повного збору та вивезення ТПВ та нечистот, запобіганню 

виникнення стихійних сміттєзвалищ, формування крон дерев, косовиця 

трави; 

 утримання, догляд, насадження дерев, зрізка аварійних, сухих, 

утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень; 

 забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, тротуарів  

(поточне утримання, продовження робіт з реконструкції та встановленню 

нових ліній зовнішнього освітлення  з застосування технологій та елементів 

енергозберігання); 

  продовження робіт по впорядкуванню території існуючих  та відкриття 

нових кладовищ по населених пунктах сільської територіальної громади; 

 створення дитячих майданчиків, спортивних площадок, тощо; 

 організація робіт з благоустрою, прибирання населених пунктів до 

відзначення державних свят, релігійних свят,  

 організація робіт з благоустрою в зонах масового відпочинку 

населення; 

 проведення профілактичної, роз’яснювальної роботи серед населення, 

власників комерційних структур, щодо дотримання правил благоустрою, 

санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, запровадження 

спільно з організацією,що займається вивозом ТПВ роздільного збору 

побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем 

проживання, утримання в належному стані прибудинкової та прилеглої 

території; 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів, реалізації заходів Програми 

благоустрою 

        Реалізація Програми благоустрою буде здійснюватись шляхом 

виконання містобудівних, організаційних, інженерно-технічних, екологічних 

та економічно-обґрунтованих, першочергових заходів, що дадуть змогу 

забезпечити комплексний благоустрій території, а саме щодо: 

Загальних питань благоустрою: 

o дотримання вимог Правил благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади; 

o підвищення якості ремонту, утримання об’єктів благоустрою; 

o захист об’єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших 

незаконних дій, збереження їх функцій; 

o технічна оцінка та обґрунтованість використання машин і 

механізмів, що використовуються під час утримання та ремонту об’єктів 

благоустрою; 

o створення безпечних умов праці персоналу та безпечних 

виробничих умов під час утримання та ремонту об’єктів благоустрою; 

Зовнішнього освітлення: 

o належне утримання, поточний ремонт, заміна окремих елементів, 

ліквідація аварійно-небезпечних ділянок (ситуацій) об’єктів зовнішнього 

освітлення населених пунктів; 

o автоматизація управління зовнішнім освітленням; 

o переоснащення, реконструкція, встановлення зовнішнього 

освітлення із запровадженням сучасних енергозберігаючих технологій; 

Утримання зелених насаджень: 



o обробка, захист, догляд за зеленими насадженнями   

o облаштування та відновлення клумб, газонів, систематичний 

догляд за ними; 

o постійний догляд за станом, благоустрій парків та скверів; 

Санітарна очистка: 

o розрахунок необхідної техніки та її використання для 

забезпечення належної санітарної очистки сіл (села); 

o ліквідація вогнищ лептоспірозу; 

Інженерний захист території: 

o організація відведення поверхневого стоку; 

o очистка системи дощової каналізації, поточний ремонт, промивка 

труб між люками до центральної каналізації. 

o розчистка від чагарників,мулу,побутового сміття водовідвідних 

каналів,мостових переходів під мостами та дорогами; 

              Заходи з виконання  Програми  благоустрою та показники їх 

результативності затверджуватимуться щорічно на сесії Великолучківської 

сільської ради територіальної громади при формуванні бюджету. 

 

4. Ресурсне забезпечення виконання завдань Програми благоустрою 

              Цільове фінансування Програми благоустрою здійснюватиметься 

згідно плану заходів на її проведення, що затверджується окремим рішенням 

сесією  Великолучківської сільської ради територіальної громади, 

передбачених бюджетом. 

              У ході реалізації заходів Програми благоустрою можливі 

корегування, зміни, уточнення, доповнення пов’язані з фактичним 

надходженням коштів на реалізацію розділів програми, уточненням обсягів 

робіт виходячи з реальних можливостей бюджету, результатів конкурсних 

переможців торгів та державних закупівель, згідно з законодавством. 

 

5. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми 

благоустрою 

          Виконання Програми благоустрою передбачено на період 2022 року 

щорічним аналізом використання коштів на заплановані роботи. 

         Збір, узагальнення, конкретний аналіз про виконання об’ємів 

запланованих заходів Програми благоустрою здійснюється виконкомом 

Великолучківської сільської ради із залученням безпосередніх виконавців 

щомісячно. 

         Щорічний звіт про виконання заходів Програми благоустрою 

подається на попередній розгляд постійних комісій з висновками та 

пропозиціями вносяться для розгляду на сесії Великолучківської сільської  

ради сільської територіальної громади. 

         Контроль за використанням бюджетних коштів спрямованих на 

забезпечення виконання Програми благоустрою здійснюються у 

встановленому законодавством порядку. 

 

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

благоустрою 

          Однією з найбільших проблем є формування зовнішнього вигляду 

населених пунктів, придання їм естетично привабливого вигляду, 



покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та 

забезпечення безпеки життєдіяльності населення. 

 

ІІІ. Мета Програми благоустрою 

          Контроль за впорядкуванням та утриманням території   

Великолучківської сільської територіальної громади  в належному стані. 

 

IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми благоустрою 

населених пунктів Великолучківської  сільської територіальної громади  

на 2022 рік 

 

№ 

з/п 
Назва завдання 

Строк 

виконання 

заходу, 

показника 

Обсяги 

фінансуванні, 

грн.. Джерела фінансування 

 
Очікуваний результат 

1. 

Забезпечити поточне 

обслуговування мереж 

вуличного освітлення 

та установка нового  

На 

протязі 

року 

 В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 
Місцевий бюджет 

Збільшення 

кількості 

відремонтованих 

світло точок, 

працюючих мереж 

освітлення 

2. 
Забезпечити зимове 

утримання доріг  

Осінньо-

зимовий 

період 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік  

Місцевий бюджет 

Збільшення площі 

доріг посипаних та 

очищених від снігу 

4. 

Забезпечити 

прибирання парків, 

скверів, площ, вулиць, 

кладовищ, ліквідація 

стихійних 

сміттєзвалищ, 

вивезення дорожнього 

сміття з території 

населених пунктів і 

кладовищ 

На 

протязі 

року 

 В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий бюджет 
Забезпечення 

якісного прибирання 

5. 

Забезпечити 

озеленення територій, 

утримання зелених 

насаджень, косіння 

газонів, утримання 

парків 

Весняно-

осінній 

періоди 

- 

Місцевий бюджет 
Відновлення зеленої 

зони 

6. 

Закупівля інвентарю, 

матеріалів, 

устаткування 

освітлювального, 

електроламп, кабелю, 

технічної солі  для 

проведення робіт по 

благоустрою  

На 

протязі 

року 

- 

Місцевий бюджет 
Покращення 

благоустрою  

7. 
Інші послуги по 

благоустрою  

На 

протязі 

року 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий бюджет 
Покращення 

благоустрою  



8. 

Усунення вогнищ  

лептоспірозу. 

Дератизація в 

приміщеннях та 

відкритих територіях. 

Дезінфекція та 

знезараження води в 

водо джерелах 

На 

протязі 

року  

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 
Місцевий бюджет  

Покращення 

санітарних умов 

10. 

Придбання  

спортивного інвентарю 

на майданчики 

На 

протязі 

року  

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий бюджет 

(спеціальний фонд)  

 Придбання  

спортивного 

інвентарю на 

майданчики 

 

Джерела фінансування 

Обсяг 

фінансування 

(тис.гривень) 

У тому числі  у 

2022 році 

Місцевий бюджет 

(загальний фонд) 

В межах 

кошторисних 

призначень на 2022 

рік 

В межах кошторисних призначень на 

2022 рік 

Місцевий бюджет  

(спеціальний фонд) 

В межах 

кошторисних 

призначень на 2022 

рік 

В межах кошторисних призначень на 

2022 рік 

Всього 1 000 046,0   грн.  

 

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми благоустрою 

       Координацію щодо Програми  благоустрою виконує виконавчий комітет 

Великолучкіської  сільської  ради . 

      Звіт про виконання Програми благоустрою подається щорічно на сесію 

Великолучківської сільської ради не пізніше, ніж через місяць після 

завершення року. Відповідно до уточнення місцевого бюджету вносяться 

зміни до Програми благоустрою протягом поточного року. 

  
 



 

                                                                                               ПРОЕКТ 

                                                                                        

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чотирнадцята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
20.12.2021 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.   Затвердити Програму  соціально-економічного і культурного 

розвитку Великолучківської сільської ради на 2022 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     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про Програму   соціально-економічного і культурного розвитку 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік 
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ПРОГРАМА 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

НА 2022 РІК 

 

Програма соціально-економічного і культурного розвитку 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік (далі – Програма) 

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

ІІІ “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

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

"Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

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

місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України та інших 

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

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

стримують розвиток територіальної громади. 

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та 

культурної діяльності сільської ради на 2022 р., спрямовані на розвиток 

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

комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини 

бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища 

життєдіяльності населення Великолучківської сільської ради. Заходи 

Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської ради, 

субвенцій з державного, обласного бюджету. Заходи спрямовані на 

реалізацію єдиної політики розвитку території сільської територіальної 

громади, шляхом взаємодії із Закарпатською облдержадміністрацією, 

Мукачівською райдержадміністрацією, суб’єктами підприємницької 

діяльності, громадськості. 

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку 

сільської ради в 2022 році, визначення нагальних проблем розроблено 

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

заходи на 2022 рік. Організацію виконання заходів Програми здійснює 

виконком Великолучківської сільської ради. У процесі виконання - 

Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми 

затверджуються сесією Великолучківської сільської ради за поданням 

виконкому сільської ради. Звітування про виконання Програми 

здійснюється за підсумками року. 

Програма економічного і соціального розвитку сільської ради на 2022 

рік базується та враховує головні цілі і завдання розвитку  Великолучківської 

сільської  територіальної громади.  Основною метою розвитку  сільської  

територіальної громади у 2022 році є збереження реальних доходів та 

поліпшення добробуту населення громади,створення нових робочих місць та 

отримання позитивного фінансового результату, розвиток та підтримка 



підприємництва, впровадження енергозберігаючих технологій на об`єктах 

комунальної сфери сільської ради. Програма містить основні показники 

економічного і соціального розвитку Великолучківської сільської 

територіальної громади  на 2022 рік. 

На території сільської розташовані  сімнадцять   населених пунктів: 

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

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

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

на 01.11.2021 року становить 22698 чоловік,  з них В.Лучки – 9076, Ракошино 

– 7455, Зняцьово – 4575, Кальник – 1542,  в тому числі: 21 учасників бойових 

дій війни в Афганістані, 57 учасників АТО (ООС), 27 ліквідаторів аварії на 

ЧАЕС;  226  багатодітних сімей, в  яких 1126  дітей, 89 дітей-інвалідів,  

інвалідів І групи 58.  

  І. Оцінка економічного та соціального розвитку сільської ради 

Протягом січня-листопада 2022 рік Великолучківської сільської 

територіальної громади, проводилась значна робота спрямована на 

забезпечення зростання економіки сільської ради та вирішення проблемних 

питань в усіх галузях господарського комплексу сільської ради.   

  Серед платників, які забезпечують стабільні надходження до 

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

акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі під акцизними товарами. 

   Для мобілізації коштів до сільських бюджетів протягом року 

посилено контроль за повнотою сплати платежів до сільського бюджету, 

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

Проводилась робота щодо залучення до сплати земельного податку та 

орендної плати суб’єктів господарювання, які використовують земельні 

ділянки для здійснення комерційної або виробничої діяльності без 

офіційного оформлення. 

Серед основних чинників, які негативно впливають на наповнення 

бюджету є: 

-  приховування реальної заробітної плати суб’єктами підприємницької 

діяльності; 

-  використання земель без оформлення договорів оренди; 

-  відсутність ринку збуту виробленої продукції підприємствами 

сільського господарства та населення. 

Населення сільської ради становить на 01.12.2021 року – 22698 чоловік; 

народилось станом на 01.12.2021 р. – 167 дітей; померло на 01.12.2021 р  – 

239 громадян; зареєстровано шлюбів на 01.12.2021 р . –  51. На території 

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

– 2530, с.Кальник - 315, с.Кузьмино - 102, с.Медведівці - 175, с.Р. Кучава – 

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

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

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

території Кальницької сільської ради знаходяться два багатоквартирні 

будинки. 

 Основним досягненням сільської ради в 2021 році є реалізація проектів: 



Поточний ремонт  з першочергової невідкладності заходу по усуненню 

наслідків аварійної ситуації на електропостачання вуличного освітлення -

47 843, 00 грн. 

Кронування дерев та видалення чагарників в зоні дії 

електропостачання вуличного освітлення Великолучківської територіальної 

громади – 49690,00 грн. 

Благоустрій вулиць в Зняцівському старостинському окрузі – 49 960, 

00 грн. 

- придбання ламп вуличного освітлення – 31 553,40 грн. 

-  технічне обслуговування вуличного освітлення (Ракошино, Домбоки, 

Кайданово, Бенедиківці, Чопівці) – 49 925,00 грн., 

- вивіз сміття – 39 309,27 грн. 

- дератизація приміщень – 21 522,00 грн. 

- послуги з дезінфікування та дератизація території компактного 

проживання ромських поселень – 32 500,00 грн. 

- плата за вуличне освітлення – 412 986,22 грн. 

- ямковий ремонт вул.Спортивна в с.Ракошино – 39 991,00 грн. 

- придбання обладнання до відеокамер спостереження – 26 395,00 грн. 

- обслуговування камер відеоспостереження – 64 670,00 грн. 

- інтернет за обслуговування камер відеоспостереження – 47 740,00 

грн. 

- використання електроенергії для камер відеоспостереження – 

14 043,38 грн. 

- охорона будівель сільської ради – 13 200,00 грн. 

- забезпечення роботи сільської ради – 429 923,07 грн. 

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку 

склали – 2 335 748,40 грн., а саме: 

Виготовлення робочого проекту по капітальному ремонту дощової 

каналізації в с.В.Лучки - 49 996,0 грн. 

Роботи по капітальному ремонту дощової каналізації в с.В.Лучки – 

1 207 837,20 грн. 

Технагляд по капітальному ремонту дощової каналізації в с.В.Лучки – 

12 703,0 грн. 

Експертиза вуличного освітлення в с.Ракошино (вул.Садова, Короля 

Арпада, Млинська, Шкільна) – 4 279,58 грн. 

Капітальний ремонт вул.Вишнева у с. Великі Лучки – 677 861,60 грн. 

Капітальний ремонт вул.Нова в с.Зняцьово на загальну суму 950 690,00 

грн., а саме 790 690,00 грн. – кошти сільського бюджету, 160 000,00 – кошти 

обласного бюджету. 

Виготовлення робочого проекту по реконструкції території біля СБК 

с.Ракошино п вул.Перемоги,19 – 99 000,00 грн. 

Виготовлення робочого проекту «Збереження культурної спадщини 

Мукачівщини через створення молодіжно-культурно-творчого центру 

«Резиденція молоді». Реконструкція будинку культури  в с.В.Лучки – 

49 900,00 грн. 

Співфінансування по  реконструкція будинку культури  в с.В.Лучки – 

100 000,00 грн. 

Роботи з виготовлення експертної оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення – 7 000,0 грн. 



Придбання оргтехніки  - 75 644,00 грн. 

 

У  2021 році на території сільських рад, які ввійшли до складу сільської 

територіальної громади, створено умови для стабільного соціально-

економічного розвитку. Це відзначається підвищенням ефективності роботи 

реального сектору економіки, забезпеченням зростання внутрішнього 

попиту, підвищення соціальних гарантій та рівня життя. Характерною 

особливістю розвитку в поточному році є значне зростання соціальних 

виплат. Підвищення життєвого рівня населення реалізовано шляхом надання 

допомог, пільг, компенсацій, проведення перерахунку виплат 

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

розмір яких залежить від прожиткового мінімуму, запровадження пільг на 

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

соціального захисту населення окремих категорій громадян, передбачених 

цільовими програмами, підтримка малозабезпечених громадян здійснювалась 

за рахунок коштів сільського бюджету: виплата матеріальної допомоги 

жителям громади в рамках реалізації «Програма   соціального захисту 

населення  «Турбота» Великолучківської сільської ради на 2021 рік» 

протягом звітного періоду становить 477097,74 грн.:  

 адресна допомога учасникам АТО, Афганістану, ліквідаторам 

Чорнобильської АЕС, інвалідам І групи, дітям-інвалідам – 379000,00 грн. 

 допомога на поховання непрацюючим громадянам –  57 000,00 грн. 

(19 одержувачів); 

 виплата компенсації особам, які надають соціальні послуги – 

73 650,00  грн. 

Основними джерелами фінансування залишаються власні кошти 

підприємств, організацій та населення. 

Рішенням Мукачівської районної ради Великолучківській 

територіальній громаді передано 13 клубних та 8 бібліотечних установ, а 

також дві  дитячі школи мистецтв - Великолучківську та Ракошинську.  З 

метою оптимізації та реорганізації мережі клубних та бібліотечних закладів 

культури, було прийнято рішення сесії сільської ради від 15.04.2021 р. №388, 

метою якого було оптимізувати заклади культури для економії коштів, а 

також для подальшого надання якісних культурних послуг в сільських 

насалених пунктах Великолучківської територіальної громади. Внаслідок 

реорганізації та оптимізації  мережі закладів  культури, утворено 4 культурні 

центри у кожному старостинському окрузі та центрі громади:   у селі Великі 

Лучки – Будинок культури та сільська бібліотека, у  Ракошинському 

старостинському окрузі – Будинок культури та сільська бібліотека, у 

старостинському окрузі села Кальник – клубна установа та сільська 

бібліотека та  у Зняцівському старостинському окрузі -  клуб та сільська 

бібліотека у с. Червеньово.  

З метою забезпечення якісної позашкільної освіти, забезпечення 

доступної та якісної  мистецької освіти для дітей Великолучківської 

територіальної громади, раціонального використання бюджетних коштів, 

було проведено реорганізацію  Великолучківської  та Ракошинської дитячих 

шкіл мистецтв шляхом злиття та створення Великолучківської мистецької 

школи. Пріоритетом реорганізації стало надання мистецької освіти  дітям 

виключно Великолучківської територіальної громади.  



При бібліотеках діють гуртки ляльки і книги. Клубні працівники 

приймають участь у відзначенні всіх державних свят. Виконкомом сільської 

ради  вживались відповідні заходи, направлені на попередження насильства в 

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

гарантій додержання їх прав на здоровий фізичний та моральний розвиток. 

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

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

позбавлені  батьківського  піклування, які виховуються  в  сім`ях  опікунів  

та  піклувальників.  

На первинному обліку в служби у справах дітей Великолучківської 

сільської ради перебуває 54 дітей-сиріт та діти позбавлені батьківського 

піклування, 30 - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які 

прибули з інших територій, 31 дитина - перебуває під опікою, піклуванням. З 

них: 26- проживають на території ТГ, 3 – проживають на інших територіях 

області, 2 – проживають за межами області, 5 – виховуються у дитячих 

будинках сімейного типу (ДБСТ), 5 – виховуються у прийомних сім’ях (ПС), 

10 – перебувають на державному утриманні. 

Одним з основних напрямів в роботі з цими дітьми є захист їх  

законних прав  на житло та майно. Протягом 2021 року фактів порушення 

житлових та майнових прав виявлено не було. Організація зайнятості 

неповнолітніх на території сільської ради здійснюється у відповідності до 

нормативно-правових актів. Станом  на  30.11.2021 року працюючих 

неповнолітніх  на  території  сільської  ради  не було.  

Аналізуючи стан виконання Програми, треба відмітити ключові 

проблеми територіальної громади, які впливають на темпи економічного 

зростання, а саме: 

- недостатній рівень реалізації інвестиційних проектів суб’єктів 

господарювання через відсутність потенційних інвесторів; 

- низька інвестиційна привабливість сільського господарства; 

- недостатнє фінансування цільових програм. 

Протягом поточного року зусиллями правоохоронних органів та при 

підтримці сільської ради не допущено дестабілізації оперативної обстановки 

на території сільської ради. При    виконкомі  сільської  ради  утворена  та   

адміністративна комісія. Засідання  проходять  по мірі поступлення 

адмінпротоколів. Забезпечено підготовку матеріалів адміністративних справ 

для розгляду адміністративною комісією, складено відповідні постанови про 

адміністративні правопорушення. За звітній період проведено 17 засідань 

адмінкомісії на яких розглянуто 46 справ. 

 

ІІ. Цілі та пріоритети на 2021 рік 

Метою і завданням Програми є  відновлення  сталого  економічного  

зростання, створення умов  для надходження вітчизняних інвестицій, 

формування  режиму максимального сприяння для бізнесу, зниження рівня 

бідності та підвищення соціальної захищеності жителів територіальної 

громади, розвиток гуманітарної сфери. 

Досягнення  зазначеної мети  у 2021 році планується  здійснити  

шляхом  реалізації таких пріоритетних напрямків: 

- зростання добробуту та підвищення життєвого  рівня  населення 

територіальної громади; 



- підвищення якості надання медичних та освітянських послуг; 

- продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах 

бюджетної сфери; 

- створення умов для розвитку підприємницької діяльності, 

підвищення  інвестиційного  іміджу  сільської  ради; 

- раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної 

та фінансової дисципліни; 

- здійснення роботи в сфері природокористування та безпеки 

життєдіяльності людини шляхом реалізації державної політики у сфері 

захисту населення і території сільської ради від наслідків  можливих 

надзвичайних ситуацій; 

- створення дієвих механізмів для розвитку громадянського суспільства 

шляхом забезпечення підвищення якості управління, відкритості у діяльності 

виконкому сільської ради. 

Основними завданнями виконання Програми є: 

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

19 в с.Ракошино Мукачівського району; 

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

амфітеатру, автопарковок, території відпочинку, кругового руху, 

водовідведення (через співфінансування з словацьким містом-побратимом).  

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

- облаштування лавок та смітників в місцях масового скупчення 

людей по всій території ОТГ.  

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

внутрішні ремонти, заміна електропроводки, реконструкція дахів, фасадів та 

приміщень, модернізація водопостачання та каналізації,оновлення системи 

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

- облаштування спортивних та дитячих майданчиків на території 

навчальних закладів та ДНЗ Великолучківської ОТГ. 

- будівництво дошкільного навчального закладу в с.Зняцьово. 

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

- облаштування території дозвілля навколо Ракошинської  ЗОШ I-

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

територія). 

- будівництво мережі вуличного освітлення в населених пунктах 

Великолучківської ОТГ.  

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

дитсадків 

 

2.1. В соціальній сфері сільської ради 

Для збереження і відродження населених пунктів сільської ради, 

поліпшення якості та продовження тривалості життя населення, забезпечення 

сучасних умов проживання  Великолучківською сільською радою на 2021 рік 

передбачено здійснення Програми соціального захисту населення «Турбота» 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік. 

2.2. В гуманітарній сфері сільської ради 

На території  сільської  ради  діє  11 дошкільних навчальних закладів, 

який відвідує 708 дітей дошкільного  віку.   На території сільської ради 

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



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

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

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

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

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

навчається  2771 учень. Педагогічний колектив шкіл працюватиме над 

продовженням розвитку самоврядування учнів як засобу демократизації 

сучасної школи.  

На території Великолучківської сільської територіальної громади  

працює Ракошинська  АЗПСМ,  Великолучківська АЗПСМ, Зняцівська 

АЗПСМ, Кальницька АЗПСМ та шість  фельдшерсько-акушерських пунктів в 

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

території сільської ради розташовані  магазини,  сільськогосподарські 

товариства, плодоконсервний завод, свинокомплекси, комбікормовий завод,  

тощо. 

  

2.3. Житлово-комунальне господарство, розвиток інфраструктури 

населених пунктів сільської ради 

          Для збереження і відродження сіл, забезпечення сучасних умов 

проживання та  розвитку  інфраструктури населених пунктів на території 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік здійснити 

ряд практичних заходів передбачених населених пунктів Великолучківської 

сільської територіальної громади на 2022 рік. 

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

багатодітних та інших незахищених категорій громадян сільської ради 

планується: виділення земельних ділянок під житлове будівництво 

та ведення  особистого селянського господарства. 

Невід’ємною частиною Програми економічного і соціального 

розвитку Великолучківської сільської територіальної громади є безумовне 

виконання  цільових програм: 

Програма розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківській 

сільській раді на 2022 рік; 

 Програма соціального захисту населення «Турбота» 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік; 

           Програма благоустрою населених пунктів Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022 рік; 

           Програма Шкільний автобус на 2022-2025 роки. 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми 

Великолучківська сільська рада забезпечуватиме здійснення заходів 

щодо виконання Програми за рахунок коштів місцевого бюджету, 

централізованого забезпечення виконання програм, а також за рахунок 

коштів благодійних внесків підприємств всіх форм власності, що знаходяться 

на території сільської ради та коштів благодійних організацій. 

Для здійснення заходів щодо забезпечення виконання Програми на 

2021 рік планується використати коштів, всього: 1 643 000,70 тис.грн., а саме: 

сільського бюджету –  1 643 000,70 тис. грн. Протягом поточного року 

можуть вноситися зміни до Програми при збільшенні обсягів  фінансування. 

  

ІV. Координація та контроль  за  ходом виконання  Програми 



Контроль та  координацію за ходом виконання  Програми  здійснює  

виконавчий комітет  Великолучківської  сільської  ради. 

 

V. Очікувані  результати  виконання  Програми 

Виконання Програми дасть  змогу покращити гармонійний 

та скоординований розвиток Великолучківської сільської територіальної 

громади, всіх організацій  і  установ, навчальних  та культурно-

просвітницьких закладів, розташованих  на  її  території. Зміцнить 

матеріально-технічну базу закладів освіти і  культури. Сприятиме зростанню 

добробуту та підвищенню життєвого рівня населення територіальної 

громади. 

 

 



 

                                                                       

 

                                                                                                                 ПРОЕКТ             

                      

                                                                                            

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чотирнадцята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
20.12.2021 с.Великі Лучки   №____ 

  

         

 Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, з метою вдосконалення необхідних умов для 

подальшого розвитку фізичної культури і спорту на території  

Великолучківської сільської територіальної громади,  сільська рада 

вирішила: 

2. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту в 

Великолучківській сільській раді на 2022 рік (додається). 

3.  Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради при 

складанні сільського бюджету  на 2022 рік передбачити асигнування для 

фінансування даної Програми в 2022 році. 

4. Контроль за виконанням даного 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  Програму розвитку фізичної культури та спорту у 

Великолучківській сільській раді на 2022 рік 



                                                                        Затверджено  

                                                                                  рішення чотирнадцятої сесії 

                                                                        восьмого скликання 

                                                                                  Великолучківської сільської 

                                                                                   ради 

                                                                         20.12.2021 № _____ 

 

ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ У 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ НА 2022 рік 

 

Мета Програми 

Програма розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківській 

сільській раді на 2022 рік (далі Програма) – це комплекс заходів, які 

спрямовані на підвищення ефективності реалізації державної політики у 

сфері фізичної культури і спорту. 

Метою Програми є формування здорового способу життя, орієнтація 

громадян на поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної 

культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах. 

В основу Програми покладено ідею задоволення потреб кожного 

громадянина в фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах. 

Реалізація Програми забезпечить створення умов для покращення 

фізичного потенціалу і здоров'я населення, прискорить процес адаптації 

фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу вийти на 

рівень передових показників фізичного розвитку населення та спортивних 

досягнень. 

Метою Програми є: 

 створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності 

кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та 

функціональної підготовленості, задоволення спортивних видовищних 

запитів населення; 

 максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять 

спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей 

у спорті вищих досягнень. 

 

Основні завдання Програми 

Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань: 

удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних 

груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом; 

формування у населення інтересу і звичок до занять фізичними вправами; 

підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору 

обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку 

індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки; 

збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і 

спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних 

споруд; 

удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і спорту, 

запровадження ефективного кадрового, фінансового, матеріально-технічного, 

наукового, методичного та інформаційного забезпечення. 



зміцнення здоров’я населення, підвищення продуктивності і навчання і 

праці засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту; 

сприяння підвищенню фізичної підготовки населення всіх вікових 

категорій, профілактика правопорушень, шкідливих звичок  тощо; 

розвиток різних видів спорту, вдосконалення системи підготовки 

спортивного резерву, збірної команди села та кандидатів до національних 

збірних команд; забезпечення пріоритетного розвитку традиційних для села 

видів спорту; 

збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, вдосконалення всіх 

напрямів забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності; 

сприяння соціально-економічному розвитку, утвердженню авторитету  

в селі; 

забезпечення гравців юнацької та основної команди  футбольних 

команд необхідним інвентарем – м’ячі, сітки, прапорці, форма, спортивне 

взуття та   інші необхідні предмети – шляхом придбання їх за кошти виділені 

з бюджету сільської ради; 

оплата послуг з перевезення гравців юнацької та основної команди 

згідно календаря виїздів, участі в змаганнях по футболу в межах 

Закарпатської області. 

 

Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми дозволить забезпечити: 

 розвиток фізичної культури та спорту на основі нових 

економічних перетворень і ринкових відносин; 

 залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять 

фізичною культурою та спортом до 15 відсотків від загальної кількості 

учнівської молоді; 

 підвищення рівня залучення громадян до занять фізичною 

культурою та спортом; 

 покращення стану матеріально-технічної бази; 

 якісний підбір кадрів у відповідності з освітньо-кваліфікаційним 

рівнем; 

 належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів 

високої майстерності. 

 

Фінансування Програми 

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися у 

межах коштів, що передбачатимуться у місцевому бюджеті на 2021 рік на 

заходи з розвитку фізичної культури і спорту, а також із залученням інших 

джерел. Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися виходячи з 

необхідності забезпечення виконання конкретних заходів Програми, 

орієнтованих витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених 

норм та нормативів, прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу росту 

споживчих цін тощо. 

 

Управління і контроль за ходом виконання Програми 

Управління виконання Програми покладається на комісію питань 

соціально-економічного, культурного розвитку та місцевого бюджету 

Великолучківської сільської ради, яка несе відповідальність за виконання і 



кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових 

ресурсів, визначає форми і методи управління виконання Програми. 

 

Фінансове забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної сфери в  

громаді 

Розвиток фізкультурно-спортивної сфери громади має здійснюватись 

шляхом залучення: 

 бюджетних коштів (державного, обласного, районного 

бюджетів); 

 інвестиційних коштів; 

 коштів громадських організацій; 

 інших джерел не заборонених законодавством України. 

 

Проблеми розвитку сфери фізичної культури і спорту в громаді 

Аналіз сучасного розвитку фізичної культури і спорту виявив основні 

проблеми: 

1. Потреба в удосконаленні системи організаційного та кадрового 

забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної сфери. 

2. Недостатній рівень фінансового забезпечення проведення 

змагань. 

3. Недостатня мережа спортзалів і стадіонів для заняття фізичною 

культурою і спортом. 

4. Недостатня організація спортивно-масових заходів спільно 

проведених спортивними товариствами і спортивними федераціями. 

5. Недостатня зацікавленість підприємців, комерційних та інших 

структур щодо розвитку фізичної культури і спорту. 

6. Не створено систему пропаганди здорового способу життя. 

7. Необхідність реформування організаційних основ фізкультурно-

спортивного руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-

спортивних клубів, починаючи із школи, які б забезпечили належне 

проведення спортивно-масових та оздоровчих заходів на території сільської 

ради. 

8. Відсутність використання народних традицій при проведенні 

спортивно-масової роботи. 

9. Відновлення втрачених традицій фізичного вдосконалення 

молоді. 

10. Формування резерву та підготовки тренерських кадрів, 

працівників у галузі фізичного виховання. 

 

Головні напрямки фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

діяльності в громаді. 

Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-

виховній сфері: 

 

1. Систематично проводити у навчальних закладах всіх ступенів 

спортивно-масову роботу, у тому числі з видів спортивного туризму. 

                                                  загальноосвітні школи  

                                 Великолучківської  сільської ради  

                                                 спільно з виконкомом  Великолучківської   



 сільської ради 

    Постійно 

2. Надавати безкоштовно спортивні зали та приміщення незалежно від 

відомчої належності для занять дітей і сільського населення фізичною 

культурою і спортом. 

загальноосвітні школи  Великолучківської   

                                               сільської ради спільно з виконком   

                                               Великолучківської    сільської ради 

                                                        Постійно 

3. Створити при ЗОШ та НВК шкільні спортивні клуби для організації 

позакласної роботи, залучивши до цієї роботи ветеранів спорту та 

інструкторів по спорту. 

       загальноосвітні школи Великолучківської   

                                                сільської ради спільно з виконком   

                                                Великолучківської  сільської ради 

                                                          Постійно 

4. Проводити серед учнівської молоді багатоступеневі комплексні 

спортивні заходи за програмою спартакіад школярів, юнацьких і молодіжних 

ігор, першості і чемпіонати з видів спорту, фізкультурно-оздоровчі заходи 

патріотичного спрямування. 

загальноосвітні школи Великолучківської   

                                                сільської ради спільно з виконком   

                                                Великолучківської    сільської ради. 

                                                          Постійно 

Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-

побутовій сферах 

1. Розробити та забезпечити проведення фізкультурно-масових 

заходів серед широких верств населення , залучення їх до систематичних 

занять фізичною культурою та спортом. 

                                    Виконком Великолучківської  сільської                        

ради 

                                                           Протягом року 

2. Надавати підтримку учнівським  та юнацьким спілкам          

фізкультурно-спортивної спрямованості для здійснення заходів з розвитку 

фізичної культури і спорту у навчальних закладах .                                                       

                                                                Виконком Великолучківської  сільської           

ради, дирекція шкіл 

                                                            Протягом року 

3. Запровадити систему моніторингу рівня охоплення населення 

масовим спортом  та оздоровчою роботою . 

                                                                Виконком Великолучківської  сільської           

ради 

                                                            Протягом року 

          4. Створити умови для  підвищення фізичної підготовленості призивної 

молоді та два рази протягом року проводити сільські спартакіади 

допризовної молоді, турніри з міні-футболу. 

                                                                 Виконком Великолучківської  сільської           

ради, дирекції шкіл, оргкомітет 



                                                             Протягом року 

          5. Запровадити турнір на приз сільського голови с.В.Лучки з міні-

футболу. 

                                                                 Виконком Великолучківської  сільської  

ради, оргкомітет   

                                                             Протягом року                                            

Фізичне виховання та спортивна діяльність населення із 

специфічними професійними та фізичними характеристиками, фізичне 

виховання серед сільського населення. 

 

Фізична підготовка допризовної молоді. 

1. Проводити щорічні змагання з військово-прикладних і спортивно-

технічних видів спорту, спартакіади допризовної молоді громади. 

2. Ввести в практику роботи проведення змагань серед інвалідів і дітей 

з фізичними вадами. 

 

Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність 

серед дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених сімей. 

1. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом на 

пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених 

сімей. 

                                                   загальноосвітні школи  

Великолучківської сільської ради 

спільно з виконком                                                        

Великолучківської  сільської ради 

 протягом періоду реалізації Програми 

 

2. Надавати спортивні споруди незалежно від форм власності для 

фізкультурно-спортивних і реабілітаційно-оздоровчих занять дітей-інвалідів, 

забезпечивши їх відповідним обладнанням та інвентарем. 

                                                    загальноосвітні школи 

Великолучківської сільської ради 

спільно з виконком                                                          

Великолучківської    сільської ради 

протягом періоду реалізації Програми 

 



                                                                                                                     ПРОЕКТ 

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021 с.Великі Лучки   №_______ 

 

 

   

   Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити   Програму «Шкільний автобус» на 2022-2025 рік 

(додається). 

           2. Фінансовому відділу Великолучківськї сільської ради передбачити 

та здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів загального фонду 

сільського бюджету на 2022 рік. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Про Програму  «Шкільний автобус” на 2022 - 2025 pоки 



 

Затверджено 

рішення чотирнадцятої сесії 

восьмого скликання 

Великолучківської  сільської 

ради 

20.12.2021 №_____ 

 

 
ПРОГРАМА 

 „Шкільний автобус” на 2022 - 2025 pоки 

 
Загальна частина 

  Відповідно Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

ст.14 Закону України «Про освіту», ст.8 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», Положення про освітній округ і опорний заклад освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 

року № 532, передбачено забезпечення у сільській місцевості регулярного  

безоплатного підвезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних 

працівників. 

Програма визначає мету, зміст, завдання, проблеми та шляхи 

вирішення питань забезпечення в об’єднаній територіальній громаді 

регулярного безоплатного перевезення до місць навчання учнів та 

педагогічних працівників. 

Програма спрямована на забезпечення  соціального захисту учасників 

освітнього процесу, створення оптимальної мережі закладів освіти і 

належних умов для отримання учнями повноцінної загальної середньої 

освіти у сільській місцевості. 

Програма може доповнюватися, змінюватися відповідно до порядку,  

встановленого  чинним законодавством України.  

  Розроблення Програми зумовлено необхідністю модернізації системи 

освіти громади, рівного та справедливого доступу  дітей сільської місцевості 

до освіти. 

Виконання заходів Програми дасть змогу створити умови для 

забезпечення в сільській місцевості Великолучківсьської територіальної 

громади регулярного та безпечного перевезення до закладів освіти учнів та 

педагогічних працівників, що сприятиме рівному доступу до здобуття якісної 

освіти. 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься з урахуванням 

реальних можливостей місцевого, обласного та державного бюджетів, а 

також виділених фінансових ресурсів інвесторів та міжнародних організацій. 

 

Мета та основні завдання 

Метою Програми є: 

- виконання вимог законодавства щодо забезпечення в сільській 

місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому 

учнів та педагогічних працівників; 

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти; 

- створення оптимальної мережі закладів освіти громади; 



-раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних 

працівників закладів освіти в сільській місцевості. 

Основними завданнями програми є: 

- забезпечення прав громадян на доступність і безоплатність здобуття 

повної загальної середньої освіти; 

- оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти у сільській 

місцевості; 

- модернізація парку шкільних автобусів для забезпечення в громаді  

регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до 

місць навчання і додому; 

- забезпечення підвезенням учнів для проведення профорієнтаційних 

заходів, відповідно до планів проведення профорієнтаційної діяльності; 

- забезпечення підвезенням учнів для проведення екскурсій під час 

навчальної практики та при проведенні літніх мовних таборів та шкіл.  

 

Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти необхідно створити 

належні умови безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, 

дітей та педагогічних працівників навчальних закладів у сільській місцевості 

до місця навчання, роботи і додому, що передбачено чинним законодавством 

України. 

Одним із важливих чинників якості освіти та її доступності є 

формування освітніх округів та створення опорних навчальних закладів 

шляхом оптимізації мережі закладів освіти (пониження ступеня, закриття, 

призупинення діяльності, реорганізація). 

У системі освіти Великолучківської громади  буде проведено заходи 

щодо оптимізації мережі закладів. Однак подальше удосконалення мережі 

передбачає забезпечення закладів освіти сільської місцевості шкільними 

автобусами, що дасть змогу забезпечити безкоштовне підвезення дітей та 

педагогічних працівників навчальних закладів, які проживають за межею 

пішохідної доступності.  

За межею пішохідної доступності проживають і потребують підвезення 

щорічно приблизно 388 учнів та 4 педагогічних працівників. 

За час дії Програми планується: 

-  забезпечити соціальний захист учнів та педагогічних працівників; 

- забезпечити охоплення підвезенням усіх учнів та педагогічних 

працівників до закладів освіти, а також учнів для участі в спортивних 

змаганнях, конкурсах, турнірах, олімпіадах різного рівня; 

- забезпечити підвезенням учнів для проведення профорієнтаційних 

заходів, відповідно до планів проведення профорієнтаційної діяльності; 

- забезпечити підвезенням учнів для проведення екскурсій під час 

навчальної практики та при проведенні літніх мовних таборів та шкіл.  

 Для забезпечення підвезення розробляється та затверджується   

транспортний маршрут.  

При забезпеченні транспортним засобом для підвезення учнів до місць 

навчання на кожний окремий маршрут беруться до уваги дорожні умови, 

наявність кваліфікованих водіїв та зростаючі регулярні витрати на підтримку 

роботи шкільних автобусів (страхування, технічний огляд, вартість палива, 



утримання транспортних засобів – проведення поточного та капітального 

ремонту).  

Транспортні маршрути підвезення учнів і вчителів сільської місцевості 

до місць навчання, на роботу та в зворотному напрямі можуть змінюватись у 

зв’язку з оптимізацією мережі закладів освіти  (розробляються на навчальний 

рік). 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів 

місцевого, обласного, державного бюджетів та інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 

При формуванні місцевого бюджету на наступні роки обсяги 

фінансування заходів Програми будуть визначатись відповідно до реальних 

можливостей бюджету. 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

Видатки формуються за рахунок  місцевого бюджету, інших джерел, не 

заборонених законодавством, використовуються за цільовим призначенням, 

виключно для реалізації мети та завдань Програми. 

Відділ освіти громади здійснює придбання шкільних автобусів для 

поповнення та оновлення існуючого парку за кошти обласного та місцевого 

бюджетів, передбачивши відповідні  видатки  при формуванні бюджетів у 

2022 – 2025 роках, а також з залишків освітньої субвенції.  

З метою охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, 

удосконалення матеріально-технічної бази навчальних закладів, забезпечення 

висококваліфікованими кадрами, ефективного використання фінансових 

ресурсів розробляються  маршрути підвезення учнів з населених пунктів до 

закладів освіти. Кожен маршрут оснащується транспортним засобом залежно 

від кількості дітей, які потребують підвезення. 

 

Організація управління та контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює відділ 

освіти Великолучківської сільської ради . З метою контролю за виконанням 

Програми відділ освіти здійснює аналіз стану реалізації Програми та щороку 

надає звіт про хід виконання її заходів. 

 

Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість: 

- забезпечити соціальний захист дітей, учнів та працівників закладів, 

досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського 

населення; 

- створити оптимальну мережу закладів освіти Великолучківської 

громади; 

- створити у сільській місцевості належні умови для здобуття повної 

загальної середньої освіти; 

- забезпечити підвезенням учнів для проведення профорієнтаційних 

заходів, відповідно до планів проведення профорієнтаційної діяльності; 

- забезпечити підвезенням учнів для проведення екскурсій під час 

навчальної практики та при проведенні літніх мовних таборів та шкіл;  

- придбати шкільні автобуси для поповнення та оновлення існуючого 

парку шкільних автобусів. 



 

Фінансування Програми 

Фінансування заходів, визначених Програмою,  здійснюватиметься 

відповідно до законодавства як за рахунок коштів державного бюджету, так і 

за рахунок коштів місцевого бюджету та  інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 



                                                                                                   Додаток  1 

                                                                                                    до Програми 

                                                                                                   

 

Заходи 

з реалізації Програми „Шкільний автобус” 

 

№ 

з/п 

Зміст Відповідальні 

 виконавці 

1. Щороку під час формування місцевого бюджету 

передбачати кошти на реалізацію програми 

„Шкільний автобус” 

Фінансовий відділ, 

відділ освіти  

2.  Передбачити кошти на придбання шкільних 

автобусів 

Фінансовий відділ, 

відділ освіти 

3. Поновити та затвердити транспортні маршрути 

для перевезення дітей, учнів та педагогічних 

працівників. 

відділ освіти, 

  адміністрації 

шкіл 

4. Укласти договори з автотранспортними 

підприємствами, установами, організаціями для 

проведення страхування транспортних засобів, 

обов’язкового технічного контролю та ремонту. 

відділ освіти  

5. У випадку несприятливих погодних умов, які 

перешкоджають підвезенню учнів, зобов’язати 

дорожні служби першочергово здійснювати 

розчистку чи ремонт доріг по маршруту руху 

шкільних автобусів. 

сільська рада  

6.  Проводити бесіди з правил безпечної поведінки 

на маршрутах перевезення, затвердження  списків 

дітей, що перевозяться, призначення педагогів чи 

відповідальних осіб за супровід дітей під час  

перевезення. 

адміністрації 

закладів 

 

 



                                                                                                                      Додаток  2 

                                                                                                     до Програми 

  

 

 

 

Ресурсне забезпечення 

Програми „Шкільний автобус” на 2022-2025 роки 

 

 

 
 

     

 

 
 

 

              

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

програми (тис. грн.) 

Виконання програми (по роках) 

тис. грн. 

Всього витрат на 

виконання програми 

тис.грн. по заходах 2022 2023 2024 2025 

Місцевий 

бюджет 

Пальне  182,700    182,700 

ТО, 

страхування 

     

Поточний 

ремонт 

     

 Придбання 

нових 

автобусів, 

участь у 

програмах 

співфінансува

ння 

     

Всього витрат 

на виконання 

програми, 

тис.грн. по 

роках 

 182,700    182,700 



                                                                                                                     ПРОЕКТ 

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021 с.Великі Лучки   №______ 

 

 

Про  Програму надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній  

основі на 2022 рік 

  

              З метою соціального захисту та соціальної підтримки осіб, які 

потребують сторонньої  допомоги  шляхом надання якісних соціальних 

послуг; відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве   

самоврядування   в  Україні”, статей 89, 91   Бюджетного  кодексу  України, 

Великолучківська  сільська рада ВИРІШИЛА: 

            1.Затвердити Програму надання соціальних гарантій фізичним особам, 

які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік 

(додається). 

               2.Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради 

передбачити фінансування Програми в 2022 році в межах наявного 

фінансового ресурсу. 

             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 
  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 Затверджено 

                                                                                 рішення чотирнадцятої сесії 

                                                                                 восьмого скликання 

 Великолучківської сільської ради 

                                                                                 20.12.2021 № ____ 

  

   

 

Програма 

надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі  

на 2022 рік 

  

  

1. Мета та основні завдання Програми 

Програма розроблена на виконання Закону України «Про соціальні 

послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 

«Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» і спрямована  

на  посилення соціального захисту населення, відтворення життєдіяльності, 

соціальної адаптації  та  повернення  до  повноцінного життя окремих осіб, 

що проживають на території Великолучківської територіальної громади  і які 

перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги. 

З кожним роком збільшується кількість людей, які потребують 

сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, 

хворобами, які спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та 

можливості до самообслуговування.  Погіршується стан здоров’я та 

відповідно здатність до самообслуговування людей похилого віку, особливо 

тих, які проживають далеко від родичів і не перебувають на обліку в 

територіальному центрі соціального  обслуговування (надання соціальних 

послуг). 

Основним  завданням  Програми  є: 

 соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які 

потребують сторонньої допомоги  шляхом надання якісних соціальних 

послуг, спрямованих на підтримку життєдіяльності; 

 попередження виникнення  складних  життєвих  обставин; 

 створення умов для самостійного розв’язання існуючих 

життєвих проблем. 

2. Основні напрямки реалізації 

Реалізація  заходів  Програми  здійснюється  шляхом  виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги в розмірах у 

відповідності з вимогами діючого законодавства. 

Компенсація  призначається  фізичній особі, яка надає соціальні 

послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на 

непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних 

стандартів соціальних послуг, особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно 

проживають (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). 



Призначення компенсації здійснюється управлінням соціального захисту 

населення Мукачівської райдержадміністрації у порядку, встановленому 

діючим законодавством. 

Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України «Про 

соціальні послуги» обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на 

одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня 

календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної 

особи, яка надає соціальні послуги. 

Перерахування коштів отримувачам допомоги здійснюється з 

місцевого бюджету сільської ради  на підставі щомісячних списків,  

сформованих   управлінням праці і соціального захисту Мукачівської РДА. 

Управління праці і соціального захисту Мукачівської РДА: 

 організовує систематизацію та зберігання інформації про 

осіб, які надають соціальні послуги, забезпечує її автоматизоване 

використання; 

 проводить нарахування компенсації отримувачам послуг; 

 

3. Фінансове забезпечення 

Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету сільської ради в межах видатків в сумі 85000.00 грн, затверджених 

рішенням сесії сільської  ради на поточний рік. 

4. Контроль за виконанням Програми 

Головний розпорядник коштів щомісячно аналізує стан виконання 

Програми та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш 

ефективного використання бюджетних коштів. 

5. Очікувані результати 

Виконання  Програми  дасть змогу посилити соціальний захист 

людей, які потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращанню умов їх 

проживання, врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що 

потрапили  у  складні  життєві  обставини і потребують соціальних послуг  

та  забезпеченню  безпеки  та  якості  їх  життя. 

  

  

  

 



 

 

                                                                                                                        ПРОЕКТ                                          

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021 с.Великі Лучки   №_____ 

  

 

   
          

           Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити ліміт споживання  електроенергії по  

Великолучківській сільській раді на 2022 рік в розмірі 480410 кВт. 

2. Затвердити ліміт споживання електроенергії  для закладів, які 

знаходяться на балансі відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківській сільській раді на 2022 рік в розмірі  362000 кВт. 

3.    Контроль за виконанням даного 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 ліміт споживання електроенергії 



 

                                                                                                              

 

                                                                                                                        ПРОЕКТ                                          

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021 с.Великі Лучки   №_____ 

  

 

   
          

           Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити ліміт споживання природного газу Великолучківській 

сільській раді на 2022 рік в розмірі 74000 м.куб 

2. Затвердити ліміт споживання природного газу  для закладів, які 

знаходяться на балансі відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківській сільській раді на 2022 рік в розмірі 262100 м.куб 

   3.    Контроль за виконанням даного 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 ліміт споживання природного газу 



 

 

                                                     ПРОЕКТ 

   

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021 с.Великі Лучки   №_____ 
 

   

Про  структуру та штатну чисельність 

апарату  та відділів Великолучківської сільської ради  

та її виконавчих органів 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 

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

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» із змінами внесеними  постановою Кабінету Міністрів 

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

України від 03 червня 2020 р. №441 «Про внесення змін у додатки до 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268»),  з 

метою удосконалення структури виконавчих органів Великолучківської 

сільської ради та підвищення ефективності та якості функціонування 

структурних підрозділів, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити структуру та штатну чисельність апарату 

Великолучківської сільської ради та її виконавчих органів, згідно з додатком 
1. 

 2.   Затвердити структуру та штатну чисельність відділів 
Великолучківської сільської ради, які мають статус юридичної особи 
публічного права, згідно з додатком 2.   

 3. Ввести в дію структуру та штатну чисельність Великолучківської 
сільської ради та виконавчих органів  з 01 січня 2021 року. 

4. Рішення третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2020 №68 «Про 

структуру та штатну чисельність апарату та відділів  Великолучківської 

сільської ради та її виконавчих органів», рішення четвертої позачергової сесії 

восьмого скликання від 18.01.2021 № 136 «Про    внесення змін до рішення 

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

штатну чисельність апарату  та відділів Великолучківської сільської ради  та 

її виконавчих органів», рішення п’ятої  позачергової сесії восьмого 

скликання від 09.02.2021 № 148 «Про внесення змін до рішення третьої сесії 

восьмого скликання від  24.12.2020 №68  «Про структуру та штатну 

чисельність апарату  та відділів Великолучківської сільської ради  та її 

виконавчих органів», рішення шостої сесії восьмого скликання від 12.03.2021 



№272 «Про внесення змін до рішення третьої сесії восьмого скликання від  

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

Великолучківської сільської ради  та її виконавчих органів», рішення шостої 

сесії восьмого скликання від 12.03.2021 №272 «Про внесення змін до рішення 

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

штатну чисельність апарату  та відділів Великолучківської сільської ради  та 

її виконавчих органів», рішення сьомої сесії (друге пленарне засідання) 

восьмого скликання від 17.05.2021 №461 «Про внесення змін до рішення 

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

штатну чисельність апарату  та відділів Великолучківської сільської ради  та 

її виконавчих органів», рішення десятої сесії восьмого скликання від 

03.08.2021 №714 «Про внесення змін до рішення третьої сесії восьмого 

скликання від  24.12.2020 №68  «Про структуру та штатну чисельність 

апарату  та відділів Великолучківської сільської ради  та її виконавчих 

органів» визнати такими, що втратили чинність. 
5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

комісію комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 
(Мотильчак М.А.). 

 
 

Сільський голова                           Василь КОШТУРА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1 

до рішення чотирнадцятої сесії  

восьмого скликання   

Великолучківської сільської 

ради 

20.12.2021 №_______       

 

СТРУКТУРА 

і штатна чисельність апарату Великолучківської сільської ради  

 та її виконавчих органів 
 

Назва  відділів, управлінь та посад Чисельність 

 Апарат сільської ради та виконавчого комітету 

1. Керівництво сільської ради і виконавчого комітету 7 

1.1 Сільський голова 1 

1.2. 

 

Заступник сільського голови з питань діяльності   

виконавчих органів ради 

1 

1.3 Керуючий справами  1 

1.4 Секретар сільської ради  1 

1.5. Староста 3 

2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності  3 

2.1. Начальник відділу, головний бухгалтер 1 

2.2. Головний спеціаліст   1 

2.3. Спеціаліст по грантам 1 

3. Відділ загальної , організаційної роботи,  кадрового та 

правового забезпечення 

11 

3.1. Начальник відділу 1 

3.2. Головний спеціаліст    1 

3.3. Головний спеціаліст  1 

3.4. Провідний спеціаліст  1 

3.5. Спеціаліст І категорії 1 

3.6. Діловод   2 

3.7 Прибиральник службового приміщення 2 

3.8. Оператор котельні 1 

3.9. Статист 1 

4. Відділ з питань оборонної, мобілізаційної, призовної 

роботи,  цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

7 

4.1 Начальник відділу 1 

 4.2. Інспектор ВОС 6 

5. Відділ архітектури,  житлово-комунального 

господарства, інвестицій,  соціально-економічного 

розвитку,  зовнішніх зв’язків та земельних відносин 

3 

5.1. Начальник відділу  1 

5.2. Спеціаліст І  категорії землевпорядник 2 

6. Головний спеціаліст по тендерним закупівлям 1 

7. Відділ з питань соціального захисту населення 5 

7.1 Начальник відділу 1 



7.2. Інспектори  4 

8. Відділ з питань забезпечення діяльності ЦНАП  9 

8.1. Начальник відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП 

(з повноваженнями державного реєстратора) 

1 

8.2. Державний реєстратор 1 

8.3. Адміністратор 7 

 Всього 46 

 

 

Секретар ради                                                                        Олена СТРОЇН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  2 

до рішення чотирнадцятої сесії  

восьмого скликання  

Великолучківської сільської 

ради   

20.12.2021 №_______       

 

СТРУКТУРА 

і штатна чисельність відділів Великолучківської  сільської ради, які 

мають статус юридичної особи публічного права    
  

Назва  відділів  та посад Чисельність 

1. Фінансовий відділ 4 

1.1. Начальник  відділу 1 

1.2. Головний спеціаліст 1 

1.3 Головний спеціаліст 1 

1.4 Головний спеціаліст, головний бухгалтер 1 

2. Служба у справах дітей  2 

2.1 Начальник служби 1 

2.2 Головний спеціаліст  1 

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

3.1 Начальник відділу  1 

3.2 Головний спеціаліст   1 

3.3. Головний спеціаліст    1 

3.4. Головний спеціаліст    1 

3.5. Провідний спеціаліст   1 

3.6. Головний бухгалтер 1 

3.7. Спеціалісти 5 

3.8. Водій  1 

 Всього 18 

 

 

 

Секретар ради                                                                        Олена СТРОЇН 

 



                                                                                                                             ПРОЕКТ                                  

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чотирнадцята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021 с.Великі Лучки   №_____ 

 

   

         
 

         Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 15, 21 Закону України “Про службу в 

органах місцевого самоврядування”, Постанови Кабінету Міністрів 

України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури 

та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування» (в редакції  постанови Кабінету 

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

Міністрів України від 03 червня 2020 р. №441 «Про внесення змін у 

додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. 

№ 268»), Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА:   

1. Затвердити Положення про преміювання працівників  

Великолучківської сільської ради на 2022 рік  (додається). 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату 

Великолучківської сільської ради проводити виплату в межах фонду 

оплати праці.  

3.  Дане рішення діє з  01  січня 2022 року  до 31 грудня 2022 року. 

       4. Контроль за виконанням даного 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  Положення про преміювання працівників  Великолучківської 

сільської ради на 2022 рік 



Погоджено:                                                                                       

Голова профспілкової   

організації 

_______________ ради                                                                     

_______________( підпис)                                                               

________________2021 рік 

 

 

Затверджено  

рішення чотирнадцятої сесії  

восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

20.12.2021 №_____ 

                                                  

                                                            ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання працівників  Великолучківської сільської ради  

на 2022 рік   

 

1.Загальні положення 

 

1. Положення про преміювання розроблено згідно пункту 23 статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 15, 

21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 

“Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування» (в 

редакції  постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 

353 та постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. №441 

«Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 березня 2006 р. № 268»).    

2. Положення  вводиться  з метою підвищення  стимулюючого  

впливу премій  на виконання поставлених завдань, підвищення 

відповідальності працівників за  виконання  своїх  функціональних 

обов’язків,  підвищення рівня оплати їх праці і ефективності роботи в 

цілому. 

 3. Преміювання  працівників   Великолучківської сільської ради 

здійснюється до їх особистого вкладу  в загальні результати  роботи за 

підсумками місяця. 

 

2.Порядок визначення фонду  преміювання 

2.1. Фонд преміювання утворюється у розмірі не менше 10 відсотків  

річного фонду оплати праці з врахуванням посадових окладів, надбавок 

та доплат. 

2.2. Видатки на преміювання  передбачаються  у кошторисі 

бюджетної установи. 

  

3.Показники преміювання  і розмір премії 

3.1.  За результатами роботи  за місяць  розмір премії визначається 

за такими показниками 

виконання заходів, передбачених планами роботи бюджетної 

установи 

виконавська дисципліна 

трудова дисципліна  



3.2. Розмір премії визначається  за показниками , зазначеними у 

п.3.1 та залежно від особистого внеску в загальні результати роботи. 

3.3. Премії не виплачуються працівникам  на час відпусток, 

тимчасової непрацездатності, а також в інших випадках, згідно з чинним 

законодавством виплати проводяться виходячи з середньої заробітної 

плати. 

3.4. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяці, за який 

провадиться преміювання, премії не виплачуються, за  винятком 

працівників, які вийшли  на пенсію, звільнилися за станом здоров’я або 

згідно  з пунктом 1 частини першої статті 40КЗпП (322-08) чи перейшли 

в порядку переведення на іншу роботу. 

3.5. Працівники можуть бути позбавлені премії за невчасне 

виконання показників, передбачених у пунктом 3.1. 

 

4. Преміювання за виконання особливо важливої роботи 

4.1. Преміювання за виконання особливо  важливої роботи  або з 

нагоди ювілейних та на честь святкових дат здійснюється за 

розпорядженням сільського голови щомісячно, враховуючи особисті 

показники,  але не менше 10 відсотків,  в межах наявного  фонду 

заробітної плати.  

4.2. Витрати на преміювання за виконання особливо важливої 

роботи здійснюється за рахунок фонду преміювання,  утвореного  

відповідно до пункту 2.1 цього Положення. 

 

5. Порядок і терміни преміювання 

      5.1 Здійснювати  преміювання працівників   відповідно до їх  

особистого вкладу в загальні результати роботи , у межах фонду 

преміювання та економії коштів, Постанови Кабінету Міністрів України 

від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов 

оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування» ( в редакції  постанови Кабінету Міністрів 

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

України від 03 червня 2020 р. №441 «Про внесення змін у додатки до 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268»). 

       5.2. Преміювання  сільського голови, заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами, старост, 

працівників   Великолучківської сільської ради проводити щомісячно у 

відповідності до  прийнятого  рішення  сесії  сільської ради у розмірі до 

100 відсотків  річного фонду оплати праці з врахуванням посадових 

окладів, надбавок та доплат. 

            5.3. Надавати сільському голові, заступнику сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами, старостам 

та працівникам сільської  ради   грошову допомогу   для   вирішення  

соціально-побутових питань та допомогу на  оздоровлення  у  розмірі 

середньомісячної  заробітної плати працівника. 

            5.4.Здійснювати преміювання сільського голови, заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого 

справами, старост  та працівників сільської ради  в розмірі 

середньомісячної заробітної плати з нагоди: 8 Березня, Пасха, День 



Конституції, День Незалежності, День села, День захисника України, 

День місцевого самоврядування, за підсумками року, враховуючи 

особистий внесок працівника, виплату проводити в межах кошторисних 

призначень.  

                5.5.  Премія працівників сільської ради виплачується не пізніше 

терміну виплати заробітної плати на підставі розпорядження  сільського 

голови. 

 

6. Надбавки за високі досягнення у праці. 

6.1 Встановити надбавку за високі досягнення у праці в розмірі до 

50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та 

вислугу років. Надбавка встановлюється сільському голові, заступнику 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючому 

справами, старостам  рішення  сесії  сільської ради та працівникам 

сільської ради  розпорядженням сільського голови щомісячно. 

 

 

 



                                                                                                                     ПРОЕКТ 

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021 с.В.Лучки   №_______ 

 

 

   

   Керуючись  статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”,   постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №353 

«Про внесення змін до постанови Кабінету  

Міністрів України від 9 березня 2006 р.№ 268 та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. №441 «Про 

внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 

березня 2006 р. № 268»), Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1.  Встановити сільському голові Великолучківської  сільської 

ради  надбавку за високі досягнення у праці в розмірі  50 

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг 

та вислугу років. 

           2.  Здійснювати щомісячне преміювання сільського голови 

Великолучківської  сільської ради  в розмірі до 100 відсотків  з урахуванням 

посадового окладу, надбавок та доплат. Здійснювати преміювання з нагоди 

державних і професійних свят, ювілейних і визначних дат, в межах 

кошторисних призначень на оплату праці, згідно Положення про 

преміювання працівників органів місцевого самоврядування на 2022 рік в 

розмірі середньомісячної заробітної плати. 

            3.  Встановити заступникові сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  Великолучківської  сільської ради  надбавку за високі 

досягнення у праці в розмірі  50 відсотків посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг та вислугу років. 

             4.  Здійснювати щомісячне преміювання заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів  Великолучківської  сільської 

ради  в розмірі до 100 відсотків з урахуванням посадового окладу, надбавок 

та доплат. Здійснювати преміювання з нагоди державних і професійних свят, 

ювілейних і визначних дат, в межах кошторисних призначень на оплату 

праці, згідно Положення про преміювання працівників органів місцевого 

самоврядування на 2022 рік в розмірі середньомісячної заробітної плати. 

            5.  Встановити секретарю  Великолучківської  сільської ради  

надбавку за високі досягнення у праці в розмірі  50 відсотків посадового 

окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років. 

Про оплату праці сільського голови та посадових осіб  

Великолучківської сільської ради у 2022 році 

 



            6.  Здійснювати щомісячне преміювання секретаря  Великолучківської  

сільської ради  в розмірі до 100 відсотків з урахуванням посадового окладу, 

надбавок та доплат. Здійснювати преміювання з нагоди державних і 

професійних свят, ювілейних і визначних дат, в межах кошторисних 

призначень на оплату праці, згідно Положення про преміювання працівників 

органів місцевого самоврядування на 2022 рік в розмірі середньомісячної 

заробітної плати. 

            7.  Встановити  керуючому справами виконкому  Великолучківської  

сільської ради  надбавку за високі досягнення у праці в розмірі  50 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років. 

            8.  Здійснювати щомісячне преміювання керуючого справами 

виконкому  Великолучківської  сільської ради  в розмірі до 100 відсотків з 

урахуванням посадового окладу, надбавок та доплат. Здійснювати 

преміювання з нагоди державних і професійних свят, ювілейних і визначних 

дат, в межах кошторисних призначень на оплату праці, згідно Положення 

про преміювання працівників органів місцевого самоврядування на 2022 рік 

в розмірі середньомісячної заробітної плати. 

              9.  Встановити старостам Зняцівського, Кальницького, 

Ракошинського старостинських округів  Великолучківської  сільської ради  

надбавку за високі досягнення у праці в розмірі  50 відсотків посадового 

окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років. 

             10.  Здійснювати щомісячне преміювання старостам Зняцівського, 

Кальницького, Ракошинського старостинських округів  Великолучківської  

сільської ради  в розмірі до 100 відсотків з урахуванням посадового окладу, 

надбавок та доплат. Здійснювати преміювання з нагоди державних і 

професійних свят, ювілейних і визначних дат, в межах кошторисних 

призначень на оплату праці, згідно Положення про преміювання працівників 

органів місцевого самоврядування на 2022 рік в розмірі середньомісячної 

заробітної плати. 

    11. Контроль за виконанням даного 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 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021 с.Великі Лучки   №______ 

 

 
Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2022 рік 

 

07527000000 
(код бюджету) 

 

    На підставі статті 143 Конституції України, керуючись Бюджетним 

кодексом України, Податковим кодексом України, п. 23 ч. 1 ст. 26, ч.1 ст. 61, 

ст.62, ст.63, ст.64, ч.2 ст. 66  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 
1. Визначити на 2022 рік: 

доходи сільського  бюджету у сумі 155 574 300,00 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду сільського бюджету – 153 473 700,00 гривень та доходи спеціального 

фонду сільського бюджету – 2 100 600,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки сільського бюджету у сумі 155 574 300,00 гривень, у тому числі видатки 

загального фонду сільського бюджету – 153 439 700,00 гривень та видатки спеціального 

фонду сільського бюджету – 2 134 650,00 гривень; 

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 34 000,00 гривень згідно 

з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 34 000,00  гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 460400,00 

гривень, що становить 0,3 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, 

визначених цим пунктом; 

резервний фонд місцевого бюджету у сумі 100 000,00 гривень загального фонду 

місцевого бюджету, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського 

бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами/підпрограмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 

до цього рішення. 

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм згідно з додатком 5 до цього рішення. 

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2022 рік: 

5.1 до доходів загального фонду сільського бюджетів належать доходи, визначені 

статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103² 

Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною 

першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до 

Закону України "Про Державний бюджет України 2022 рік": 

- 64 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних 

осіб, визначеного пунктом 1¹ частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України), що 

сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України; 



- державне мито, що зараховується до сільського бюджету за місцем вчинення дій 

та видачі документів; 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання  роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів; 

- податок на майно, що зараховується до сільського бюджету; 

- єдиний податок, що зараховується до сільського бюджету; 

- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності; 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів; 

- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання води/водних об’єктів 

місцевого значення; 

-  кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого 

відмовився власник або отримувач ), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності 

спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття 

ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною 

громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових 

коштів, власники яких невідомі; 

- плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем 

надання послуг; 

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень, що здійснюється Виконавчим комітетом Великолучківької  сільської ради; 

- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, плата за надання інших платних послуг, 

пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється Виконавчим комітетом 

Великолучкіської сільської ради; 

- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за 

місцем вчинення порушення; 

- адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади 

та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку 

адміністративними комісіями; 

- інші доходи, що підлягають зарахуванню до сільського бюджету відповідно до 

законодавства. 

5.2 джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

пунктом 4 частини  першої  статті 15 Бюджетного кодексу України; 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету 

на 2022 рік: 

6.1 у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹ Бюджетного кодексу 

України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний 

бюджет України 2022 рік": 

-надходження бюджету розвитку сільського бюджету (визначені в частині першій 

статті 71 Бюджетного кодексу України), а саме: 

•кошти пайової участі у розвитку інфраструктури села, отримані відповідно до 

Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"; 

•кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, включаючи 

кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на 

них; 



•кошти, які передаються із загального фонду сільського бюджету  за рішенням 

Великолучківської сільської ради ; 

•капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів. 

- 50 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності; 

- 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за 

утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове 

зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими 

умовами ліцензії строк); 

- власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок сільського 

бюджету; 

- субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених 

надходжень спеціального фонду таких бюджетів; 

- інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України на 2022 

рік. 

6.2 у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2  частини третьої 

статті 15 Бюджетного кодексу України; 

     7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду 

сільського бюджету згідно з відповідним пунктом частини 1 статті 71 Бюджетного 

кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 

Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з 

відповідними підпунктами абзацу 5-6 пункту 6 цього рішення, спрямовуються відповідно 

на: 

заходи з охорони навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, 

визначених підпунктом 1 абзацу 5-6 пункту 6 цього рішення); 

   8. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України, захищеними видатками сільського бюджету видатки загального 

фонду на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110); 

- нарахування на заробітну плату (код 2120); 

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 

2220); 

- забезпечення продуктами харчування (код 2230); 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270); 

- соціальне забезпечення (код 2700); 

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620). 

9. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України 

надати право Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради в межах 

поточного бюджетного періоду, здійснювати на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного 

періоду з наступним інформуванням сільської ради. 

10. Надати повноваження фінансовому відділу Великолучківської 

сільської  ради: 

10.1 Відповідно до статей 73 Бюджетного кодексу України отримувати 

у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, позики на покриття 

тимчасових касових розривів бюджету сільського бюджету, пов’язаних із 

забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного 

бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 



договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами 

з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, з 

наступним інформуванням сільської ради; 

10.2 Проводити розподіл коштів сільського бюджету у розрізі головних 

розпорядників коштів відповідно до затверджених у встановленому порядку 

помісячних розписів доходів і видатків з урахуванням бюджетних 

зобов’язань, зареєстрованих в управлінні Державної казначейської служби 

України, можливостей бюджету та відповідно до досягнутого рівня 

виконання показників по мережі, штатах і контингентах, виконання обсягів 

робіт та надання послуг. 

  11. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити 

виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно: 

  11.1 затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з 

дня набрання чинності цим рішенням; 

  11.2 здійснення управління бюджетними коштами у межах 

встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 

програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 

бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 

бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі; 

  11.3 забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

- здійснення публічного представлення та публікації інформації 

про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні 

призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за 

формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 

року; 

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк 

з дня затвердження таких документів; 

   11.4 забезпечення у повному обсязі в першочерговому порядку 

потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, 

відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та 

розміру мінімальної заробітної плати;  проведення розрахунків за електричну 

та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та 

послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання 

договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним 

головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів 

споживання. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних 

бюджетних асигнувань, згідно з додатком 3 до цього рішення. 

   12. У процесі виконання сільського бюджету за обґрунтованим 

поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету Фінансовий 

відділ Великолучківської сільської ради у межах загального обсягу 

бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та 

спеціальним фондами здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, 

затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної 

класифікації видатків бюджету. 

   13. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного 

розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними 



програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення 

інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) 

здійснюється виконавчим комітетом сільської ради за погодженням з комісію 

з питань бюджету, економіки та підприємництва з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва з наступним внесенням змін до цього рішення 

сесією сільської ради. 

    14. Якщо після прийняття сільською радою рішення про сільський 

бюджет на 2022 рік повноваження на виконання функцій передається 

відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних 

коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія 

бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання 

тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних 

коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень здійснюється за 

рішенням сільської ради. 

  15. Надати право сільському голові за погодженням із постійною 

комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними 

засіданнями сесії сільської ради: 

15.1. Проводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної 

класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування 

сільського бюджету, здійснювати протягом 2022 року розподіл обсягів 

субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих 

бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, 

нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад. 

15.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів 

сільського бюджету на 2022 рік у разі, якщо після прийняття про внесення 

змін до рішення сесії Великолучківської сільської ради, рішення про 

сільський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг 

на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до 

законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів . При 

цьому , дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для 

виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником 

сільського бюджету, якому це доручено. 

15.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів 

сільського бюджету на 2022 рік у разі внесення змін до структури сільської 

ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених 

цим рішенням, іншим структурним підрозділам сільської ради. 

15.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних 

коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, 

будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів 

спеціального фонду, відповідно до проектно-кошторисних документацій, 

назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 

2022 рік. 

15.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного 

розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у 

тому числі обсяги регіональних програм. 

 16. Затвердити у додатку 6 до цього рішення перелік закладів/установ/ 

організацій, які відповідно до розмежування видатків між бюджетами, 



визначеними Бюджетним кодексом України, з 1 січня 2022 року 

фінансуватимуться з бюджету Велеколучківської сільської ради 

     17. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року. 

     18. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

      19. Опублікувати дане рішення в десятиденний строк з дня його 

прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу 

України на офіційному сайті Великолучківської сільської ради. 

      20. 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 

 Чотирнадцята сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021                          с.Великі Лучки                                № _____ 

 

Про  Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 

працівникам  відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради  на 2022 рік 
 

 

           Керуючись статями  25,  26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» та Постанови Кабінету Міністрів України від  09.03.2006 

року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів» зі змінами та доповненнями, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про преміювання, виплату надбавок, 

матеріальної допомоги та доплат працівникам відділу освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (додається). 

2.  Затвердити Положення про преміювання працівників закладів 

загальної середньої освіти, закладів  дошкільної освіти,  дитячих шкіл школи 

мистецтв, працівників культури Великолучківської сільської ради 

(додається). 

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

Великолучківської сільської ради Рубіш М.А. забезпечити виконання даного 

рішення у відповідності до вимог чинного законодавства. 

            4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

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

 

 

 Сільський голова                                                                Василь КОШТУРА              

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення чотирнадцятої 

сесії  

восьмого скликання   

Великолучківської 

сільської ради 

20.12.2021 №______ 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

 про преміювання, виплату надбавок, матеріальної допомоги та                  

доплат працівникам відділу освіти, молоді та спорту,культури туризму 

Великолучківської сільської ради  

  

1. Загальні положення 

1.1. Положення про преміювання, виплату надбавок та матеріальної 

допомоги працівникам відділу освіти, молоді та спорту, культури ,туризму 

Великолучківської сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно 

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

органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів», зі змінами, 

Колективного договору та з метою заохочення працівників відділу освіти, 

молоді та спорту ,культури, туризму Великолучківської сільської  ради за 

ініціативність, творчість у роботі, добросовісне виконання посадових 

обов'язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні 

результати роботи. 

1.2. Дія цього Положення поширюється на усіх працівників відділу 

освіти, молоді та спорту, культури ,туризму Великолучківської сільської 

ради. 

1.3. Преміювання працівників Відділу здійснюється відповідно до їх 

особистого вкладу в загальні результати роботи за підсумками роботи 

щомісячно.  

1.4. Премія не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової 

непрацездатності, а також відрядженим, у тому числі за кордон у разі, якщо 

їх середньоденний заробіток за 2 попередніх місяці роботи є більшим, ніж 

денний за час відрядження.  

1.5. Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться 

преміювання, премія не виплачується. 

1.6. Працівникам, яким винесено догану, премія не виплачується 

протягом дії дисциплінарного стягнення. 

1.7. Фонд преміювання працівників відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради утворюється у межах 

коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на 

оплату праці. 

1.8. Преміювання посадових осіб відділу, встановлення їм надбавок 

здійснюється за поданням начальника відділу  та погоджується сільським 

головою Великолучківської сільської ради. 



1.9. Розмір премій, надбавок, матеріальної допомоги та доплат 

службовцям та обслуговуючому персоналу встановлюється начальником 

відділу у межах затвердженого фонду оплати праці працівникам відділу 

шляхом видання відповідного наказу. 

 1.10. Головний бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради щомісяця до 20 числа розраховує 

загальну суму коштів, що спрямовуються на преміювання, та подає 

пропозиції на розгляд начальника Відділу сільської ради. 

 1.11. Виплата премій, надбавок та доплат здійснюється одночасно з 

виплатою заробітної плати. 

  

2. Показники та порядок преміювання, розмір премії  

та встановлення надбавок 

2.1. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії 

працівникам враховуються такі показники: 

 своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до посадових 

обов’язків працівників Відділу  та плану роботи відділу  сільської ради, 

затверджених начальником  Відділу; 

 постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення 

кваліфікації; 

 зразкове виконання своїх трудових обов’язків, ініціатива і творчість 

у роботі; 

 утримання матеріально-технічної бази, бережливе ставлення до 

майна міської ради; 

 дотримання вимог техніки безпеки на робочому місці; 

 виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника; 

 якість виконання доручень сільського голови, виконавчого комітету 

сільської ради, начальника   відділу. 

2.2. Зменшення відсотків премій чи стимулюючих надбавок 

працівникам або позбавлення їх таких здійснюється у разі: 

 невиконання чи несвоєчасне виконання розпоряджень та доручень 

керівництва сільської ради, наказів та доручень керівництва відділу; 

 несвоєчасного розгляду пропозицій, заяв, звернень громадян; 

 порушення строків розгляду документів, надання інформацій; 

 недобросовісного виконання посадових обов'язків і завдань; 

 несвоєчасна підготовка документів; 

 порушення трудової дисципліни. 

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

Великолучківської сільської ради: 

2.3.1. Встановлюється та виплачується щомісячна надбавка за високі 

досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи                                 

у  розмірі   до  50  відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за 

ранг та надбавки за вислугу років у межах затвердженого фонду оплати праці 

згідно з чинним законодавством та нормативними документами. 

2.3.2. Виплачується щомісячно надбавка за вислугу років посадової 

особи місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу в органах місцевого 

самоврядування з моменту набуття відповідного права. 



2.3.3. Виплачується щомісячно премія за результатами роботи  відділу  

освіти, молоді та спорту, культури, туризму  Великолучківської сільської 

ради у розмірі не менше 10 відсотків посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг, надбавки за вислугу років у межах фонду преміювання та 

економії фонду оплати праці. 

Конкретний розмір премії визначається в межах встановленого фонду 

оплати праці. 

2.3.4. Надається матеріальна допомога на оздоровлення при наданні 

щорічної відпустки у розмірі  середньомісячної заробітної плати   і 

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі 

середньомісячної заробітної плати. 

2.3.6. Вищезазначені виплати проводяться відповідно до 

розпорядження сільського голови,  виходячи із наявного фонду заробітної 

плати.  

2.4. Посадовим особам, службовцям відділу  освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради: 

2.4.1. Установлюється та виплачується щомісячна надбавка за високі 

досягнення  у  праці або за виконання особливо важливої роботи у  розмірі             

до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та 

надбавки за вислугу років згідно з чинним законодавством та нормативними 

документами; 

2.4.2.Преміюються: 

- посадові особи  відділу  освіти, молоді та спорту,культури,туризму 

Великолучківської сільської ради  відповідно до їх особистого внеску у 

загальні результати роботи щомісячно у відсотках до посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг та вислугу років до 100 %; 

- службовці  відділу відповідно до їх особистого внеску у загальні 

результати роботи щомісячно у відсотках до посадового окладу до 100 %.  

2.4.3. Виплачується надбавка за вислугу років посадової особи та 

службовцю відділу  у відсотках до посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування у таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років 

– 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад  25 

років – 40 відсотків. 

2.4.4. Надається матеріальна допомога на оздоровлення при наданні 

щорічної відпустки у розмірі  середньомісячної заробітної плати  і 

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі 

середньомісячної заробітної плати. 

2.4.5. Посадовим особам відділу вищезазначені виплати проводяться 

відповідно до наказу начальника відділу освіти, молоді та спорт, культури, 

туризму у до 20 числа поточного місяця,  виходячи із наявного фонду 

заробітної плати.  

2.4.6. Службовцям відділу вищезазначені виплати проводяться 

відповідно до наказу начальника відділу  освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради, при умові якщо не внесено 

пропозиції про позбавлення їх премій, надбавок, виходячи із наявного фонду 

заробітної плати.  

2.5 Обслуговуючому персоналу відділу  освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради: 



2.5.1. Водію легкового автомобіля встановлюється доплата за 

ненормований робочий день у  розмірі до 25 відсотків  тарифної ставки за 

відпрацьований час. 

2.5.2. Виплачується премія залежно від їхнього вкладу у кінцеві 

результати роботи у межах затвердженого фонду оплати праці. 

 2.5.3. Надається матеріальна допомога  на оздоровлення робітникам 

зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади місцевого 

самоврядування  при  наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує 

посадовий оклад. 

2.5.6.  Вищезазначені виплати проводяться  на підставі  наказу 

начальника відділу  освіти, молоді та спорту, культури, туризму  

Великолучківської сільської ради при умові якщо не внесено пропозиції про 

позбавлення їх премій, надбавок, виходячи із наявного фонду заробітної 

плати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення чотирнадцятої сесії  

восьмого скликання   

Великолучківської сільської 

ради 

20.12.2021 №______ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання працівників закладів загальної середньої освіти, 

закладів  дошкільної освіти,  мистецької  школи, працівників культури 

Великолучківської сільської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає показники та умови преміювання закладів 

загальної середньої освіти, закладів  дошкільної освіти,  мистецької школи, 

працівників культури (далі – працівники ) за високу результативність праці. 

1.2. Положення про преміювання працівників освіти та культури 

Великолучківської сільської ради (далі – Положення) розроблене відповідно 

до Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), Законів 

України «Про оплату праці», «Про вищу освіту», «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України «Про 

оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, наказів 

Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці 

та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 

установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за № 1130/11410,    

1.3. Положення про преміювання працівників закладів загальної 

середньої освіти, закладів  дошкільної освіти,   мистецької школи, 

працівників культури сільської ради запроваджується з метою: 

- підвищення мотивації працівників, керівників, професіоналів, 

фахівців та іншого персоналу закладів освіти щодо виявлення та 

використання резервів і можливостей підвищення результатів індивідуальної 

та колективної праці, з урахуванням внеску кожного працівника у результати 

діяльності закладу, кваліфікаційно-професійного досвіду, складності 

виконуваних робіт та функцій, рівня відповідальності та творчої активності; 

- створення умов для підвищення заробітної плати фахівців відповідно 

до особистого внеску у кінцеві результати роботи закладу освіти;  

- стимулювання до виконання працівниками службових обов’язків на 

високому професійному рівні та зміцнення трудової дисципліни.  

Визначення розміру премії та її виплата проводиться в залежності від 

специфіки роботи та особистого трудового внеску кожного працівника.  

 1.4. Преміювання здійснюється за рахунок та в межах затвердженого 

фонду заробітної плати установи на поточний рік за джерелами утворення 

економії цього фонду, а саме: 

- економія фонду оплати праці за загальним та спеціальним фондами 

державного бюджету, яка може утворюватись за рахунок наявних вакансій, 



тимчасової непрацездатності, відпусток без збереження заробітної плати 

тощо в межах затвердженого кошторису доходів та витрат на календарний 

рік для усіх працівників закладів освіти;  

- кошти спеціального фонду державного бюджету в межах фактичних 

надходжень та затвердженого фонду оплати праці.  

Норми цього Положення реалізуються тільки в межах наявних коштів 

та кошторису,при цьому не допускається створення кредиторської 

заборгованості з оплати праці.  

 

2. Порядок і розміри преміювання 

2.1. Преміювання працівників освіти та культури  може проводитись за 

підсумками роботи трудового колективу за місяць (квартал, рік тощо), до 

державних і професійних свят, ювілейних дат, та в інших випадках за умови 

виконання основних показників діяльності установи відповідно до 

затверджених критеріїв якості роботи і в залежності від особистого внеску 

кожного працівника.  

Преміюванню підлягають працівники, які займають посади згідно з 

штатним розписом закладів освіти, а також працівники, що працюють за 

сумісництвом. 

2.2. Преміювання може бути персональним за особистий внесок у 

виконання важливого завдання чи термінової роботи, до знаменної дати 

тощо.  

2.3. Розмір премії конкретного працівника залежить від особистого 

внеску в результати роботи закладу освіти чи структурного 

підрозділу/установи, не обмежується граничними розмірами та 

встановлюється на підставі наказу керівника,  наказом начальника відділу 

освіти, молоді та спорту, культури, туризму, або за його погодження та 

розпорядження голови Великолучківської  сільської ради.  

2.4. Розмір премії працівнику може встановлюватись як у відсотках до 

посадового окладу, так і в фіксованій грошовій сумі, за поданням керівника. 

На підставі розпорядження голови сільської ради та відповідно до 

фінансових можливостей установи, відділ освіти,молоді та спорту, культури, 

туризму не пізніше трьох робочих днів готує наказ про преміювання 

працівників. 

a. Виплати премій здійснюється на підставі наказу начальника 

відділу, як правило, у терміни виплати заробітної плати за першу та другу 

половину місяця, визначені Колективним договором установи. 

 

3. Показники преміювання 

3.1. Головними критеріями оцінки праці працівників при преміюванні 

є:  

- своєчасне і якісне виконання планової або оперативної роботи, 

доручень, наказів, розпоряджень;  

- якісне і сумлінне виконання робіт, пов’язаних з проведенням масових 

заходів;  

- значні досягнення в роботі, високі показники діяльності;  

- участь у конкурсах професійної майстерності; 

- високі результати зовнішнього незалежного оцінювання здобувачів 

освіти; 



- підготовка переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, ІІ, ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, призерів 

обласних та Всеукраїнських спортивних змагань; 

- підготовка навчально-методичних посібників, підручників, 

навчальних програм для реалізації варіативної складової типової освітньої 

програми тощо; 

- організація інноваційної педагогічної діяльності, висока 

результативність освітнього процесу; 

- забезпечення надійної і безперебійної роботи обладнання та 

устаткування;  

- виконання графіків планово-попереджувальних ремонтів;  

-розроблення і впровадження заходів, спрямованих на економію 

енергоресурсів, водопостачання, матеріалів, палива, і енергозберігаючих 

технологій; 

- інші критерії та показники діяльності, що не суперечать 

законодавству та цьому Положенню.  

 

4. Позбавлення премії 

4.1. Розмір премії працівника може бути зменшено за такими 

підставами: 

-  невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків та 

недотримання вимог посадової інструкції; 

- порушення виконавчої дисципліни (запізнення на роботу чи 

передчасне залишення свого робочого місця,порушення термінів виконання 

доручень та завдань, неякісного їх виконання);  

-  порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку установи; 

-порушення правил техніки безпеки та охорони праці, виробничої 

санітарії, недотримання вимог санітарно-епідеміологічного режиму. 

4.2. Працівник позбавляється премії за: 

- повторні або систематичні порушення, передбачені п. 4.1. Положення; 

- недотримання антикорупційного законодавства; 

- недотримання трудової дисципліни (прогул, поява на робочому місці 

в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, порушення встановленого 

режиму роботи) та інші грубі порушення Правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 

- подачу недостовірних первинних статистичних, бухгалтерських та 

інших даних, що призвели до викривлення бухгалтерських та фінансових 

звітів, порушень щодо визначення та нарахування заробітної плати, вартості 

платних послуг тощо; 

-у випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності.  

4.3. Працівник, якому винесено догану, позбавляється премії строком 

на шість місяців від дати реєстрації наказу про накладення дисциплінарного 

стягнення. 

4.4. Якщо протягом визначеного терміну з дня винесення догани до 

нього не буде застосовано нове дисциплінарне стягнення, він вважається 

таким, що не мав дисциплінарного стягнення. 

4.5. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової 

дисципліни, проявив себе як сумлінний працівник і стягнення з нього зняте 



наказом керівника достроково, він преміюється на загальних підставах 

відповідно до норм цього Положення. 

 

5. Надбавки 

    5.1. Надбавка  за  високі  досягнення  у праці (або за складність і 

напруженість у роботі, або за виконання особливо важливої роботи)  

керівникам  закладів освіти встановлюється у  розмірі  до  50  відсотків  

посадового  окладу.  

 Надбавка за високі досягнення у праці (або за складність і 

напруженість у роботі, або за виконання особливо важливої роботи)  

працівникам відділу освіти молоді та спорту, культури, туризму за умови 

сумлінного і якісного виконання ними своїх посадових обов’язків, 

ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни встановлюється 

у  розмірі  до  50  відсотків  посадового  окладу. 

    Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на 

чітко визначений термін, тобто на період виконання цієї роботи. 

    При цьому працівникам може встановлюватися одна з цих надбавок   

 

6. Прикінцеві положення 

6.1. Із введенням в дію цього Положення усі попередні нормативні 

документи відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської  сільської ради, що регламентують нарахування і виплату 

премій працівникам установи, вважаються такими, що втратили чинність. 

6.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться у порядку, 

встановленому чинним законодавством та внутрішніми організаційно-

розпорядчими документами відділу. 

6.3. Відносини, що не врегульовані у цьому Положенні, регулюються 

чинним законодавством України. 

6.4. Спори з питань преміювання розглядаються у порядку, 

передбаченому нормами чинного законодавства. 

 



 

                                                                                            ПРОЕКТ 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Чотирнадцята сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20.12.2021                                       с.Великі Лучки                                   № 

______ 

 

Про затвердження Положення про преміювання та надання 

матеріальної допомоги працівникам фінансового відділу  

Великолучківської сільської ради на 2022 рік 

 

    Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09 

березня 2006 року ”Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів“ із змінами,  ст. 14,15,21 Закону України ”Про службу в 

органах місцевого самоврядування“, керуючись п.5 ст. 26 Закону України 

”Про місцеве самоврядування в Україні“, Великолучківська сільська рада  

ВИРІШИЛА:                               

    1. Затвердити Положення  про преміювання та надання матеріальної 

допомоги працівникам фінансового відділу  Великолучківської сільської 

ради на 2022 рік (додається). 

    2. Преміювання працівників  та надання матеріальної допомоги 

проводити відповідно Положення про преміювання та надання матеріальної 

допомоги працівникам фінансового відділу Великолучківської сільської ради  

2022 рік. 

   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 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Затверджено                                                                                                

рішення чотирнадцятої                

сесії восьмого скликання 

Великолучківської  

сільської ради                    

                          

20.12.2021 №_____ 

  

                                                    ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання та надання  матеріальної  допомоги працівникам 

фінансового відділу Великолучківської  сільської ради   

 

1.      Загальні положення 

       1.1. Положення про преміювання та надання  матеріальної  допомоги 

працівникам фінансового відділу Великолучківської сільської  ради 

(далі — Положення) розроблене відповідно до законів України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших 

органів» зі змінами, наказу Міністерства Праці від 02.10.1996 р. з метою 

сприяння забезпечення своєчасного та якісного виконання завдань, 

планів, доручень органів влади, посилення впливу матеріального 

заохочення на покращення результатів роботи посадових осіб місцевого 

самоврядування Великолучківської сільської ради, стимулювання їх 

праці залежно від ініціативи, творчості в роботі, добросовісності 

виконання посадових обов'язків  та особистого внеску в загальні 

результати роботи. 

      Це положення визначає порядок формування і використання фонду 

преміювання, умови і порядок визначення розміру премій працівникам 

фінансового відділу, умови і порядок надання працівникам матеріальної 

допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань. 

 1.2.  Дія цього Положення поширюється на всіх працівників 

фінансового відділу. 

1.3.  Преміювання працівників фінансового відділу здійснюється 

відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за 

підсумками роботи за місяць. 

1.4. За високі досягнення у праці  або виконання особливо 

важливої роботи з урахуванням особистого внеску, з нагоди ювілейних 

дат, державних і професійних свят,  за наказом начальника відділу 

працівникам може бути виплачена одноразова премія в межах 

затвердженого фонду оплати праці. 

1.5. Премія,  надбавка за високі досягнення  або за виконання 

особливих завдань не нараховується працівникам за час відпусток, 



тимчасової непрацездатності, відрядженим на навчання з метою 

підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон. 

1.6. Виплачені суми премії та надбавки за високі досягнення, за 

виконання особливих завдань включаються в розрахунок 

середньомісячного заробітку при нарахуванні оплати по тимчасовій 

непрацездатності, а також в середній заробіток при нарахуванні 

матеріальної допомоги на оздоровлення, вирішення соціально-побутових 

питань. 

1.7.  Працівникам, які прийняті на роботу та звільнені з роботи в 

місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за 

винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом 

здоров'я. 

1.8.  Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується 

протягом дії дисциплінарного стягнення згідно з наказом начальника 

відділу. Матеріальна допомога на оздоровлення  надається 

працівникам фінансовому відділу Великолучківської  сільської ради  

один раз в рік при виході у щорічну відпустку в розмірі середньомісячної 

заробітної  плати в межах кошторисних призначень. 

1.10. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових 

питань надається за заявами посадовим особам (в тому числі особи, які 

повернулись із відпустки по догляду за дитиною, переведені 

працівники), один раз в рік по заяві працівника та згідно з наказом в 

розмірі середньомісячної заробітної плати  в межах кошторисних 

призначень, для новоприйнятих працівників за фактично 

відпрацьований час за умови наявності коштів у розмірі 

середньомісячного фонду заробітної плати. 

2. Фонд преміювання  

2.1.  Фонд преміювання працівників фінансового відділу сільської  

ради утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у 

кошторисі та економії коштів на оплату праці. 

2.2.  На створення річного фонду преміювання спрямовуються 

кошти у розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів та економії 

фонду оплати праці. 

2.3.  Видатки на преміювання та надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення та вирішення соціально - побутових питань 

передбачаються в бюджеті сільської ради на наступний рік. 

3.  Показники преміювання і розмір премії  

3.1. Преміювання працівників фінансового відділу встановлення їм 

надбавок здійснюється на підставі всебічного аналізу виконання ними 

основних обов’язків відповідно до наказу начальника відділу в межах 

коштів, передбачених на преміювання. 

3.2. Премія нараховується працівникам щомісячно у відсотках до 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи 



місцевого самоврядування та вислугу років та надбавку за високі 

досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи. 

3.3. Розмір премії кожного працівника визначається в залежності 

від його особистого внеску в загальні результати діяльності відділу. При 

оцінці особистого внеску працівників враховується компетентність, 

ініціативність, складність, якість та оперативність виконання робіт, їх 

обсяг, проведення творчої, аналітичної роботи, ефективність та 

продуктивність розробок, прийнятих рішень, інші досягнення; 

3.4. Основними показниками (умовами) для преміювання 

працівників відділу є: 

- виконання заходів, передбачених планами роботи фінансового 

відділу  Новобасанської сільської ради; 

- раціональна і ефективна організація роботи колективу та 

добросовісне виконання посадових обов’язків; 

- прийняття ефективних управлінських рішень, висока 

результативність у роботі; 

- своєчасність та якість підготовки довідкових та аналітичних 

матеріалів до проектів нормативно-правових актів для розгляду на 

сесіях та засіданнях виконкому сільської ради; 

-  налагодження тісної співпраці з громадськістю, відповідними 

службами району, села, підприємствами, підприємцями; 

- своєчасне і ефективне виконання розпоряджень, рекомендацій 

вищих органів влади, завдань і доручень поставлених начальником 

відділу; 

- творчість, ініціатива, професійність та використання ефективних 

методів роботи; 

- якісна та своєчасна підготовка документів; 

- якісна і ефективна робота з листами та зверненнями громадян; 

- додатково відпрацьований час; 

- виконання робіт, які не входять до посадових обов’язків згідно з 

посадовою інструкцією; 

- постійне самовдосконалення, підвищення професійної 

кваліфікації; 

- належне утримання робочого місця, збереження майна та його 

раціональне і бережливе використання; 

- дотримання вимог трудового законодавства, правил трудового 

розпорядку, трудової і штатно-фінансової дисципліни, техніки безпеки 

та охорони праці і пожежної безпеки. 

3.5.  Недотримання показників (умов) п.п. 3.3, 3.4 тягне за собою 

зменшення розміру премії або її позбавлення. Підставою для цього також 

є: 

- прогул (в тому числі, відсутність на роботі більше 4-х годин 

протягом робочого дня) без поважних причин; 



- невиконання або неякісне виконання посадовою особою місцевого 

самоврядування обов’язків, передбачених ст. 8 Закону України ”Про 

службу в органах місцевого самоврядування“; 

- порушення посадовою особою місцевого самоврядування 

Загальних правил поведінки державного службовця; 

- притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності чи 

застосування до нього заходів громадського впливу; 

- неналежне утримання робочого місця, порушення Правил 

внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій по техніці безпеки, 

пожежної безпеки та правил санітарії і гігієни; 

- нераціональне використання енергоносіїв, витратних матеріалів, 

тощо; 

3.6. Повне або часткове позбавлення премії проводиться за той 

розрахунковий період, у якому мало місце упущення в роботі чи 

здійснення проступку; 

3.7. Максимальна межа премії для кожного працівника не 

встановлюється. 

4. Установлення надбавок  

4.1.  Законодавством визначено два види надбавок: 

-  надбавка за високі досягнення у праці; 

-  надбавка за виконання особливо важливої роботи. 

4.2.  Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання 

особливо важливої роботи встановлюється службовцям у розмірі до 50 

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за  вислугу років 

відповідно до наказу начальника фінансового відділу. 

4.3.  Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється праців-

никам за умови сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових 

обов'язків, ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни. 

4.4. Надбавка за виконання особливо важливої роботи 

встановлюється на чітко визначений термін, тобто на період виконання 

цієї роботи. 

4.5.  Працівникам може встановлюватися одночасно лише одна з 

цих надбавок. 

4.6.У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості 

роботи і порушення трудової дисципліни надбавка за високі досягнення 

у праці скасовується або розмір її зменшується у порядку, визначеному 

для їх встановлення. 

5.  Порядок преміювання  

5.1. Преміювання працівників фінансового відділу 

Великолучківської  сільської ради, а також встановлення надбавки за 

високі досягнення у праці, надбавки за виконання особливо важливої 

роботи здійснюється на підставі наказів начальника фінансового відділу. 



        У наказі визначається перелік працівників для преміювання із 

зазначенням розміру преміювання та працівників, яких потрібно 

позбавити премії із відповідним обґрунтування, перелік працівників для 

встановлення надбавки за високі досягнення у праці, надбавки за 

виконання особливо важливої роботи, та працівників яких потрібно 

позбавити надбавок в поточному місяці із відповідним обґрунтування, 

5.2. Головний спеціаліст з (бухгалтерського обліку та звітності) 

фінансового відділу щомісяця до 22 числа розраховує загальну суму 

коштів, що спрямовуються на преміювання, та подає на розгляд 

начальнику відділу. 

5.3.  Встановлення або позбавлення  премії працівникам відділу 

здійснюється на підставі наказу начальника відділу. 

5.4. Начальник фінансового відділу преміюється на підставі 

розпорядження сільського голови. 

5.5. Премія начальнику відділу нараховується  щомісячно у 

відсотках до посадового окладу, рангу, вислугу років, надбавку за високі 

досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та 

виплачується  разом  із заробітною  платою  поточного  місяця. 

5.6. Матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення 

соціально- побутових питань начальнику фінансового відділу надається 

за розпорядженням сільського голови в середньомісячному розмірі. 

6. Інші умови 

6.1. Нарахування та виплата премій, матеріальної допомоги на 

оздоровлення та вирішення соціально - побутових питань здійснюється 

головним спеціалістом з бухгалтерського обліку та звітності відділу на 

підставі відповідного наказу начальника відділу; 

6.2. Щомісячні  премії  включаються  у  заробіток  того  місяця, на  

який  вони  припадають  згідно  з  розрахунковою  відомістю  на  

заробітну  плату,  інші премії і надбавки виплачуються одночасно з 

виплатою заробітної плати або в наступному місяці одночасно з 

виплатою авансу. 

    



 

 

 
   

ПРОЄКТ 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чотирнадцята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021 с.Великі Лучки   №____ 
 

   

Про  затвердження мережі та штатної чисельності  закладів 

дошкільної освіти  Великолучківської сільської ради    

  

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,  31 Закону України «Про 

дошкільну освіту», з метою забезпечення належного функціонування та 

надання освітніх послуг закладами освіти, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  мережу закладів дошкільної освіти 

Великолучківської сільської ради на 2021-2022 навчальний рік згідно додатку 

1. 
2. Затвердити штатну чисельність загальноосвітніх навчальних 

закладів Великолучківської сільської ради,  а саме: 
- Великолучківський ЗДО № 1 Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність- 19,7 од.   

; 

- Великолучківський ЗДО № 2 Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність – 33,8 од.; 

- Зняцівський ЗДО Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 11,1 од.; 

- Ракошинський ЗДО № 1 Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність – 14,52 

од.; 

- Ракошинський ЗДО № 2 Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність – 5,8 од. ; 

- Ракошинський ЗДО № 3 Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність – 13,53 

од.; 

- Ракошинський ЗДО № 4 Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність – 8,52 од.; 

- Кальницький ЗДО Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність – 10,1 од.; 



- Червенівський ЗДО Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність – 23,53 

од.; 

- Руськівський ЗДО Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність -8,52 од.; 

- Медведівський ЗДО Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність - 6,8 од.; 

3. Визнати таким, що втратило чинність 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».  

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Мотильчак М.А.) та постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, охорони 

материнства, дитинства, опіки та національних меншин (Товт М.О.). 

 

 
 

 

Сільський голова                               Василь КОШТУРА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток   

до рішення чотирнадцятої  

сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської 

ради 

20.12.2021 №______ 

МЕРЕЖА 

закладів дошкільної освіти Великолучківської сільської ради на 2021-

2022 навчальний рік 

 
№ 

з/п 

Назва   Кіль. 

груп 

Кільк. 

вихованців  

1 

Великолучківська ЗДО № 1 Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області 

5 99 

2 

Великолучківська ЗДО № 2 Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області 

7 176 

3 Зняцівський ЗДО Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області 

2 49 

4 Ракошинський ЗДО № 1 Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району  Закарпатської області 

3 61 

5 Ракошинський ЗДО № 2 Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району  Закарпатської області 

1 15 

6 Ракошинський ЗДО № 3 Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району  Закарпатської області 

3 43 

7 Ракошинський ЗДО № 4 Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району  Закарпатської області 

2 36 

8 Кальницький ЗДО Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області 

2 30 

9 Червенівський ЗДО Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району  Закарпатської області 

4 90 

10 Руськівський ЗДО Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області 

2 38 

11 Медведівська ЗДО Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області 

1 15 

12 Комунальна організація (установа, заклад) „Драгинський 

навчально-виховний комплекс „загальноосвітня школа-

сад І – ІІ ступенів” Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області 

1 24 

13 Чопівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа-сад І ступеня» 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

1 11 

 Всього 34 687 

 
 

 

Секретар ради                                                                       Олена СТРОЇН 



 

 
   

ПРОЄКТ 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чотирнадцята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021 с.Великі Лучки   №______ 
 

   

Про  затвердження мережі та штатної чисельності  загальноосвітніх 

навчальних закладів  Великолучківської сільської ради  на 2022 рік 

  

 

            Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», Закону У «Про 

повну загальну середню освіту», враховуючи рішення першої сесії 

Мукачівської районної ради від 28.01.2021 №6 «Про передачу бюджетних 

установ та майна Великолучківській сільській раді», з метою забезпечення 

належного функціонування та надання освітніх послуг закладами освіти, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 
3. Затвердити  мережу загальноосвітніх навчальних закладів 

Великолучківської сільської ради на 2021-2022 навчальний рік згідно з 
додатком 1. 

4. Затвердити штатну чисельність загальноосвітніх навчальних 
закладів Великолучківської сільської ради,  а саме: 

- Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області – штатна чисельність 121,97 од.; 

- Зняцівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів   

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області – штатна чисельність 48,62 од.; 

- Ракошинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області – штатна чисельність 69,67 од.; 

- Кальницька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області – штатна чисельність 41,94 од.; 

- Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області – штатна чисельність 29,31 од.; 

- Червенівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області – штатна чисельність 48,78 од.; 



- Ракошинська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів з угорською 

мовою навчання Великолучківської сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області – штатна чисельність 28,83 од.; 

- Руськівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області – штатна чисельність 33,28 од.; 

- Медведівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області – штатна чисельність 22,83 од.; 

- Комунальна організація (установа, заклад) „Драгинський 

навчально-виховний комплекс „загальноосвітня школа-сад І – ІІ ступенів” 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області – штатна чисельність 32,63 од.; 

- Червенівська загальноосвітня школа І ступеня Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна 

чисельність 6,56 од.; 

- Чопівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа-сад І ступеня» Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району  Закарпатської області – штатна чисельність 8,97 од. 

 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення  п’ятої сесії восьмого 

скликання від 09.02.2021 №146 «Про затвердження мережі закладів освіти та 

дитячих шкіл мистецтв Великолучківської  сільської ради». 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Мотильчак М.А.) та постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, охорони 

материнства, дитинства, опіки та національних меншин (Товт М.О.). 

 

 
 

 

Сільський голова                                      Василь КОШТУРА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення чотирнадцятої  сесії 

восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

20.12.2021 №______ 

 

МЕРЕЖА 

загальноосвітніх навчальних закладів Великолучківської сільської ради 

на 2021-2022 навчальний рік 
№ 

з/п 

Назва   Кіль. 

класів 

Кільк. 

учнів  

1 

Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

41 1094 

2 

Зняцівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів   

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

14 259 

3 Ракошинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

22 400 

4 Кальницька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

11 129 

5 Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

9 149 

6 Червенівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

18 327 

7 Ракошинська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів з 

угорською мовою навчання Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району  Закарпатської області 

9 117 

8 Руськівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

9 154 

9 Медведівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

9 69 

10 Комунальна організація (установа, заклад) „Драгинський 

навчально-виховний комплекс „загальноосвітня школа-сад 

І – ІІ ступенів” Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області 

9 80 

11 Червенівська загальноосвітня школа І ступеня 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

4 34 

12 Чопівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа-сад І ступеня» Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області 

2 15 

 Всього 157 2827 

 
 

Секретар ради                                                                       Олена СТРОЇН 



                                                                                          ПРОЕКТ 

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20.12.2021 с.Великі Лучки   №_____ 

 

 

 

Про затвердження  структури та штатної чисельності 

закладів  культури Великолучківської сільської ради на 2022 рік 
 

 

               Керуючись   статтями 26, 54 Закону України «Про місцеве 

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

міністерства культури України «Про затвердження штатних нормативів 

клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку 

та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної 

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

міністерства культури «Про затвердження примірної структури та примірних 

штатних розписів комунальних бібліотек» № 900 від 22.08.2012 року  

Великолучківської сільської ради» Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

      1.Визначити та затвердити структуру та штатну чисельність закладів 

культури Великолучківської сільської ради в кількості: 

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

- директор – 1 шт. од.; 

- керівник художній – 1 шт. од.; 

- прибиральник службових приміщень – 1 шт. од. 

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

- директор – 1 шт. од.; 

- керівник художній – 1 шт. од.; 

- прибиральник службових приміщень – 1 шт. од. 

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

- завідувач. 

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

- завідувач. 

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

- провідний бібліотекар; 

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

- провідний бібліотекар; 

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

- провідний бібліотекар; 

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



- провідний бібліотекар; 

         2. Визнати таким, що втратило чинність рішення  десятої сесії восьмого 

скликання від 03.08.2021 №719 «Про затвердження структури та штатної 

чисельності закладів культури Великолучківської сільської ради». 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісія 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Сільський голова                                                             Василь  КОШТУРА 



                                                                             ПРОЕКТ 

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021 с.Великі Лучки   №_____ 

 

 

Про затвердження мережі,  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. Затвердити мережу Великолучківської мистецької школи на 2021-

2022 навчальний рік згідно додатку . 

2. Затвердити  структуру та штатну чисельність Великолучківьскої 

мистецької школи Великолучківської сільської ради  у кількості 48  штатних 

одиниць: 

2.1. Директор - 1 шт.од.  

2.2. Заступник директора - 1 шт.од. 

2.3. Викладач – 42 шт.од.: 

- викладач фортепіано – 11 шт.од.; 

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

- викладач духових інструментів – 2 шт.од.; 

- викладач образотворчого мистецтва – 5 шт.од.; 

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

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

- викладач-концертмейстер – 2 шт.од.; 

- викладач хорового класу – 1 шт.од.; 

- викладач хореографії – 2 шт.од.; 

- викладач гітари – 3 шт.од.; 

- викладач вокалу – 2 шт.од.; 

- викладач театрального мистецтва – 1 шт.од. 

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

2.4. Настроювач музичних інтсрументів – 0,5 шт.од. 

2.5. Прибиральниця – 2 шт.од. 

2.6. Опалювач – 2 шт.од. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення  десятої сесії восьмого 

скликання від 03.08.2021 №716 «Про затвердження структури та штатної 

чисельності Комунального закладу Великолучківська мистецька школа 

Великолучківської сільської ради». 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

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

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

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

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

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

молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради 

(Рубіш М.А.). 

 

 

Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 



Додаток   

до рішення чотирнадцятої 

сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської 

ради 

                                                                                 20.12.2021№______ 

 

МЕРЕЖА 

Великолучківської мистецької школи Великолучківської сільської ради  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

Спеціальність  Кількість учнів 

Клас фортепіано 121 

Сопілка/флейта/саксофон 4 

Труба 14 

Клас хореографії 61 

Клас обр. м-ва 125 

Клас акордеону 20 

Клас гітари/домри 26 

Клас вокал 34 

Клас скрипки 17 

Клас театрального м-ва 28 

Учні пільгової категорії 158 

Усього мережа 450 

Усього учнів 399 

 

 
 

 

Секретар ради                                                                            Олена СТРОЇН 



    

ПРОЕКТ 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

чотирнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021 с.Великі Лучки                      №  

 

Про затвердження плану роботи  

Великолучківської сільської ради на 2022 рік 

 
     Відповідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою 

забезпечення ефективної діяльності сільської ради в 2022 році, Великолучківська сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

1.     Затвердити план роботи Великолучківської сільської ради на 2022 рік 

 згідно додатку. 

2.     Дозволити сільському голові та постійним комісіям ради при 

необхідності вносити зміни та доповнення до плану роботи.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради 

Строїн О.Ю. та постійну комісію з питань прав людини, законності, запобігання корупції, 

регламенту, депутатської етики та місцевої згуртованості (Хома О.І.). 

 

  Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Додаток  

                                                       до рішення №                                                          

20.12. 2021 року 

 

План роботи 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік 

 

I. Розглянути питання на сесіях сільської ради: 

1. Звіт сільського голови про соціально-економічний розвиток села у 

2021 році та перспективи на 2022 рік. 

2. Звіти начальників відділів Великолучківської сільської ради.  

3. Звіт про виконання сільського бюджету за відповідні квартали 2022 

року. 

4. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

2023 рік. 

5. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на 2023 рік. 

6. Про порядок обчислення та сплати єдиного податку та 

затвердження відповідного Положення на 2023 рік. 

7. Про бюджет Великолучківської сільської територіальної громади на 

2023 рік. 

8. Про затвердження місцевих програм на 2023 рік. 

9. Про план роботи Великолучківської сільської ради на 2023 рік. 

10. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2023 рік. 

11. Про затвердження правил благоустрою. 

12. Земельні питання. 

13. Розгляд депутатських звернень та звернень громадян. 

14. Інші питання, що виникатимуть в процесі роботи сільської ради. 

 

ІІ. Підготовка і проведення засідань постійних комісій сільської ради  

Розгляд питань згідно з планом роботи та поточних питань. 

 

ІІІ. Організаційні питання: 

- Організаційна допомога постійним комісіям у підготовці та проведенні 

засідань. 

- Узагальнення пропозицій, зауважень, висловлених депутатами на 

сесіях сільської ради, забезпечення виконання депутатських пропозицій і 

зауважень. 

- Надання методичної допомоги депутатам сільської ради в підготовці 

звітування про свою роботу перед виборцями. 

 

 

 

IV. Контроль за виконанням: 

- регламенту сільської ради; 

- рішень сільської ради; 

- сільського бюджету за 2022 рік; 

- цільових програм прийнятих на сесіях сільської ради. 



 

V. Участь у заходах з нагоди відзначення державних, 

професійних свят та пам’ятних дат 

№ Місяць Назва заходу 

1 
Січень 

Різдво Христове 

День Соборності України 

2 Березень Міжнародний жіночий день 

3 

Квітень 

Всесвітній день здоров’я 

День довкілля 

День Чорнобильської трагедії 

4 Травень День Перемоги  

5 
Червень 

День захисту дітей 

День Конституції України 

6 Серпень День Державного Прапора України 

День незалежності України 

7 Вересень День знань 

День працівників дошкільних закладів 

8 Жовтень День учителя 

День людей похилого віку 

День козацтва 

9 Листопад Дня Гідності та Свободи 

Дня пам’яті жертв голодомору 

10 Грудень Міжнародний день людей з обмеженими можливостями 

День працівників місцевого самоврядування 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 

Секретар сільської ради                                                     Олена СТРОЇН 

 

 



 

 Проект 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021 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 06.12.2021 №110 «Про внесення змін до річного розпису по 

загальному фонду»; 

- від 06.12.2021 №111 «Про внесення змін до річного розпису по 

загальному фонду»; 

-  від 08.12.2021 №112 «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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