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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.12.2020 с.В.Лучки № 

 

Про Програму соціального захисту населення «Турбота» 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік 

 

 
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 2021 рік (додається). 

2. Фінансовому відділу Великолучківськї сільської ради передбачити 

фінансування Програми та здійснювати за рахунок коштів загального фонду 

сільського бюджету на 2021 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 В.Коштура 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення третьої сесії 

восьмого скликання 

24.12.2020 № 

 

Програма "Турбота" на 2021 рік 

1. Паспорт програми "Турбота" на 2021 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 

2021 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: 

500,0 

9.1 коштів бюджету села 500,0 

9.2 коштів інших джерел 

(фонду 

загальнообов'язкового 

державного соціального 

- 



Проект 
 страхування України на 

випадок безробіття) 

 

 

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 2021 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 2021 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); 



Проект 

- надання щорічної адресної грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради учасникам АТО (ООС) до 9 травня; 

- надання щорічної адресної грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради ліквідаторам аварії на ЧАЕС до 26 квітня; 

- надання щорічної адресної грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради учасникам бойових дій в Афганістані до 15 

лютого; 

- 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 часткової компенсації у вигляді одноразової матеріальної 

допомоги мешканцям Великолучківської сільської ради для відшкодування 

витрат проведених операцій, відшкодування вартості операції – 30 відсотків 

від сплаченої суми, відшколування вартості операції дітям до 18 років – 50 

відсотків сплаченої суми ; 

- 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, допомога надається 

до дня села) ; 

- надання одноразової адресної допомоги пристарілим мешканцям 

Великолучківської сільської ради які мають 80 і більше років (допомога 

надається особі, яка зареєстрована та проживає на території 

Великолучківської сільської ради не менше п’ять років) до дня народження  

після настання дати; 

- надання одноразової   адресної   матеріальної   допомоги   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, допомога надається 

протягом року, 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. 
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Згідно з Програмою "Турбота" на 2021 рік фінансування проведення 

соціальних заходів становитиме: 
 

тис. грн 
 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання 

Рік Усього 

витрат на 

виконання 
2021   

Програми  Програми 

Обсяг ресурсів, усього, у 

тому числі: 

500,0    

Сільський бюджет 500,0    

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. 



Проект 

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

№ 

п/п 

Перелік заходів Програми Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Сума 

одноразової 

виплати у 2021 

році 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 9 

1 надання адресної одноразової грошової 

допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради - військовослужбовцям та 

особам, що беруть (брали) участь в АТО 

(ООС), які зареєстровані та фактично 

проживають не менше двох років і були 

мобілізовані (залучені) до проведення АТО 

(ООС), з території Великолучківської 

сільської ради, а саме: 

 

- участь в зоні АТО (ООС) 

2021 рік Великолучківська 

сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  

- при пораненні в зоні АТО (ООС) 2021 рік Великолучківська 

сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  

- при загибелі в зоні АТО (ООС) 2021 рік Великолучківська 

сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  

2 надання щорічної адресної грошової 

допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради учасникам АТО (ООС) 

2021 рік Великолучківська 

сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  

3 надання щорічної адресної грошової 

допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради ліквідаторам аварії на ЧАЕС 

2021 рік Великолучківська 

сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  

4 надання щорічної адресної грошової 

допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради учасникам бойових дій в 

Афганістані 

2021 рік Великолучківська 

сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  



Проект 
5 надання одноразової виплати на поховання 

для мешканців сіл Великолучківської сільської 

ради, які на день смерті були зареєстровані на 

території сільської ради, не досягли пенсійного 

2021 рік Великолучківська 

сільська рада 

Сільський 

бюджет 

3,0 тис.грн.  

 віку і не перебувають у трудових відносинах      

6 надання часткової компенсації у вигляді 

одноразової матеріальної допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради для 

відшкодування витрат проведених операцій 

2021 рік Великолучківська 

сільська рада 
Сільський 

бюджет 

Відшкодуван 

ня вартості 

операції – 30 

відсотків від 

сплаченої 

суми, 

відшколуванн 

я вартості 

операції дітям 

до 18 років – 

50 відсотків 

сплаченої 

суми 

Згідно копії 

квитанції та 

відповідно 

до висновку 

комісії с/р. 

7 надання   одноразової адресної грошової 

допомоги дітям-інвалідам згідно списків, 

наявних у Великолучківській сільській раді 

2021 рік Великолучківська 

сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  

8 надання одноразової адресної допомоги 

пристарілим мешканцям Великолучківської 

сільської ради які мають 80 і більше років 

2021 рік Великолучківська 

сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  

9 надання одноразової адресної матеріальної 

допомоги інвалідам згідно списків, наявних у 

Великолучківській сільській раді (для 

отримання допомоги необхідно надати 

документ, який посвідчує інвалідність, 

допомога надається особі, яка зареєстрована та 

проживає на території Великолучківської 

сільської ради не менше двох років, допомога 

надається до дня села) 

2021 рік Великолучківська 

сільська рада 

Сільський 

бюджет 
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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, наявність підтверджуючих 

документів (квитанції) про оплату за проведення операції(курсу хіміо- чи 

променевої терапії), акту про пожежу, висновку відповідної комісії сільради. 

Щорічна грошова допомога учасникам АТО (ООС), учасникам 

ліквідації аварії на ЧАЕС, учасникам бойових дій в Афганістані надається  

згідно наявних списків до приурочених дат розпорядженням сільського 

голови з подальшим затвердженням на сесії сільської ради. 

Грошова допомога-компенсація за проведену операцію (курс хіміо- чи 

променевої терапії) надається особі, яка зареєстрована та проживає на 

території Великолучківської сільської ради не менше 5 (п’ять) років, на 

підставі заяви, з поданням копій квитанцій про проведення оплати, копії 

паспорта,акту обстеження, висновку відповідної комісії сільради 

розпорядженням сільського голови з подальшим затвердженням на сесії 

сільської ради. В разі летального випадку виплату грошової компенсації 

провести особі, яка надасть необхідний перелік документів. Надання 

часткової компенсації у вигляді матеріальної допомоги мешканцям сіл 

Великолучківської сільської ради ( в разі неможливості відкриття рахунку- 

допомога надається одному з батьків, або законному представнику), для 

відшкодування витрат проведеної операції дітям, віком до 18 років в розмірі 

50 (п’ятдесят) відсотків від сплаченої суми – два рази на рік (за потреби, та за 

умови надання необхідного пакету документів на кожен випадок). Надання 

часткової компенсації у вигляді матеріальної допомоги мешканцям сіл 

Великолучківської сільської ради для проведення курсу хіміо- та променевої 

терапії (що прирівняно до операцій) - в розмірі 30 (тридцять) відсотків від 

сплаченої суми – 5 (п’ять) разів на рік (за потреби, та за умови надання 

необхідного пакету документів на кожен випадок). Надання часткової 

компенсації у вигляді матеріальної допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради для відшкодування витрат проведеної операції -2 (два) рази на 

рік (за потреби, та за умови надання необхідного пакету документів на кожен 

випадок). 

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 
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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 здійснюється згідно наявних списків у Великолучківській 

сільській раді на підставі документа, який посвідчує інвалідність, допомога 

надається законному представнику - особі, яка зареєстрована та проживає на 

території Великолучківської сільської ради не менше двох років, допомога 

надається до дня села розпорядженням сільського голови з подальшим 

затвердженням на сесії сільської ради; 

Надання одноразової адресної допомоги пристарілим мешканцям 

Великолучківської сільської ради які мають 80 і більше років здійснюється 

згідно списків наявних у сільській раді, на підставі паспорта та 

ідентифікаційного коду особі, яка зареєстрована та проживає на території 

Великолучківської сільської ради не менше п’ять років 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. 

 
 

Сільський голова В.Коштура 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
24.12.2020 с.В.Лучки № 

 

Про Програму благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2021 рік 

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, з метою покращення поліпшення соціальної та виробничої інфраструктури 

населених пунктів Великолучківської сільської територіальної громади, заслухавши 

інформацію сільського голови, сільська рада вирішила: 
 

1. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів Великолучківської 

сільської територіальної громади на 2021 рік (додається). 
 

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради передбачити 

фінансування Програми за рахунок коштів загального та спеціального фондів сільського 

бюджету на 2021 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 В.Коштура 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення третьої сесії 

восьмого скликання 

24.12.2020 № 
 

Програма благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2021 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; 
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 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; 

Утримання вулично-дорожньої мережі та паркування транспортних засобів: 

o належний капітальний, поточний ремонт вулиць, доріг, тротуарів; 

o впровадження нових, прогресивних технологій, використовувати 

енергозберігаючі матеріали та компоненти для ремонту вулично-дорожньої мережі та 

утримання її в зимовий період; 

o облаштування, нанесення розмітки, належне утримання вулиць і місць 

визначених для паркування транспорту відповідно до чинного законодавства; 

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; 



Проект 

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 територіально ї 

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 2021 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. 
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IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми благоустрою населених 

пунктів Великолучківської сільської територіальної громади на 2021 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 

2021 рік 

 
 

Місцевий бюджет 

Збільшення кількості 

відремонтованих 

світло точок, 

працюючих мереж 
освітлення 

 
2. 

 
Забезпечити зимове 

утримання доріг 

Осінньо- 

зимовий 

період 

В межах 

кошторисних 

призначень на 
2021 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 

2021 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 
2021 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 
2021 рік 

 

 

 
Місцевий бюджет 

 

 
 

Покращення 
санітарних умов 

 
10. 

 
Придбання спортивного 
інвентарю на майданчики 

 
На протязі 

року 

В межах 

кошторисних 

призначень на 
2021 рік 

 
Місцевий бюджет 

(спеціальний фонд) 

Придбання 

спортивного 

інвентарю на 
майданчики 



Проект 
 

 
Джерела фінансування 

 
 

Обсяг фінансування 

(тис.гривень) 

 
 

У тому числі у 

2020 році 

Місцевий бюджет 

(загальний фонд) 

В межах 

кошторисних 
призначень на 2021 
рік 

В межах кошторисних призначень на 2021 

рік 

Місцевий бюджет 

(спеціальний фонд) 

В межах 

кошторисних 
призначень на 2021 
рік 

В межах кошторисних призначень на 2021 

рік 

Всього 400,0 тис.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. 

 
Сільський голова В.Коштура 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
24.12.2020 с.В.Лучки № 

 

Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік 

 

 
Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, з метою покращення поліпшення соціальної та 

виробничої інфраструктури населених пунктів Великолучківської сільської 

ради, заслухавши інформацію сільського голови, сільська рада вирішила: 
 

1. Затвердити Програму соціально-економічного і культурного 

розвитку Великолучківської сільської ради на 2021 рік (додається). 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

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

 
 

Сільський голова В.Коштура 



Проект 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення третьої сесії 

восьмого скликання 

24.12.2020 № 

 

ПРОГРАМА 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

НА 2021 РІК 

 

Програма соціально-економічного і культурного розвитку 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік (далі – Програма) 

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

ІІІ “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

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

"Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

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

місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України та інших 

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

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

стримують розвиток територіальної громади. 

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та 

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

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

комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини 

бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища 

життєдіяльності населення Великолучківської сільської ради. Заходи 

Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської ради, 

субвенцій з державного, обласного бюджету. Заходи спрямовані на 

реалізацію єдиної політики розвитку території сільської територіальної 

громади, шляхом взаємодії із Закарпатською облдержадміністрацією, 

Мукачівською райдержадміністрацією, суб’єктами підприємницької 

діяльності, громадськості. 

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку 

сільської ради в 2020 році, визначення нагальних проблем розроблено 

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

заходи на 2021 рік. Організацію виконання заходів Програми здійснює 

виконком Великолучківської сільської ради. У процесі виконання - 

Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми 

затверджуються сесією Великолучківської сільської ради за поданням 

виконкому сільської ради. Звітування про виконання Програми 

здійснюється за підсумками року. 

Програма економічного і соціального розвитку сільської ради на 2021 

рік базується та враховує головні цілі і завдання розвитку Великолучківської 



Проект 

сільської територіальної громади. Основною метою розвитку сільської 

територіальної громади у 2021 році є збереження реальних доходів та 

поліпшення добробуту населення громади,створення нових робочих місць та 

отримання позитивного фінансового результату, розвиток та підтримка 

підприємництва, впровадження енергозберігаючих технологій на об`єктах 

комунальної сфери сільської ради. Програма містить основні показники 

економічного і соціального розвитку Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2021 рік. 

На території сільської розташовані сімнадцять населених пунктів: 

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

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

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

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

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

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

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

інвалідів. 

І. Оцінка економічного та соціального розвитку сільської ради 

Протягом січня-листопада 2020 року виконкомами Великолучківської, 

Ракошинської, Зняцівської, Кальницької сільських рад, які ввійшли у 

Великолучкіцвську сільську територіальну громаду, проводилась значна 

робота спрямована на забезпечення зростання економіки сільської ради та 

вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу 

сільської ради. 

Серед платників, які забезпечують стабільні надходження до 

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

акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі під акцизними товарами. 

Для мобілізації коштів до сільських бюджетів протягом року 

посилено контроль за повнотою сплати платежів до сільського бюджету, 

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

Проводилась робота щодо залучення до сплати земельного податку та 

орендної плати суб’єктів господарювання, які використовують земельні 

ділянки для здійснення комерційної або виробничої діяльності без 

офіційного оформлення. 

Серед основних чинників, які негативно впливають на наповнення 

бюджету є: 

- приховування реальної заробітної плати суб’єктами підприємницької 

діяльності; 

- використання земель без оформлення договорів оренди; 

- відсутність ринку збуту виробленої продукції підприємствами 

сільського господарства та населення. 

Населення сільської ради становить на 01.12.2020 року – 22623 чоловік; 

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

громадян; зареєстровано шлюбів на 01.12.2020 р . – 64. На території сільської 
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ради знаходиться 6830 домогосподарств, в тому числі: в с.В.Лучки – 2530, 

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

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

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

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

Кальницької сільської ради знаходяться два багатоквартирні будинки. 

Основним досягненням сільських рад в 2020 році є реалізація проектів: 

Великолучкіська сільська рада: 

- Проведено поточний ремонт та підсипка вулиць 

Великолучківської сільської ради на суму -729602,60 грн. 

- Проведено грейдерування вулиць Великолучківської сільської 

ради на суму – 18490,00 грн. 

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

1027082,20 грн. 

- Виготовлено робочий проект та експертизу на будівництву 

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

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

грн. 

- Проведено благоустрій вулиць ( прокопка канав, підсипка 

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

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

суму 61472,00 грн. 

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

грн. 

- Придбано спортивну форму для футбольних команд на суму 

28050,00 грн. 

Ракошинська сільська рада: 

- проведено капітальний ремонт вулиці Вишнева на суму 104371,20 

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

- проведено капітальний ремонт вулиці Виноградна на суму 

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

- проведено капітальний ремонт вулиці Духновича на суму 

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

- проведено поточний ремонт електромережі адмінбудівлі 

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

загального фонду сільського бюджету. 

- проведено благоустрій кладовища в с.Ракошино (прохід між 

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

загального фонду сільського бюджету. 
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- проведено поточний ремонт під’їзду до кладовища в 

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

сільського бюджету. 

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

рахунок коштів загального фонду сільського бюджету. 

- проведено поточний ремонт вулиць Вайди, Травнева, Млинська, 

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

сільського бюджету. 

- придбано дизенфікуючі засоби та засоби дератизації на суму 

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

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

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

Зняцівська сільська рада: 

- проведено грейдерування вулиць та обрізка чагарників на суму 49956 

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

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

за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету. 

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

територіальної громади, створено умови для стабільного соціально- 

економічного розвитку. Це відзначається підвищенням ефективності роботи 

реального сектору економіки, забезпеченням зростання внутрішнього 

попиту, підвищення соціальних гарантій та рівня життя. Характерною 

особливістю розвитку в поточному році є значне зростання соціальних 

виплат. Підвищення життєвого рівня населення реалізовано шляхом надання 

допомог, пільг, компенсацій, проведення перерахунку виплат 

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

розмір яких залежить від прожиткового мінімуму, запровадження пільг на 

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

соціального захисту населення окремих категорій громадян, передбачених 

цільовими програмами, підтримка малозабезпечених громадян здійснювалась 

за рахунок коштів сільського бюджету: виконкомом Ракошинської сільської 

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

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

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

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

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

згідно затверджених місцевих програм, виконкомом Великолучківської 

сільської ради - надано матеріальну допомогу учасникам АТО та учасникам 

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

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

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

виконкомом Зняцівської сільської ради надано допомогу на поховання – 

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

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



Проект 

Зросла кількість створених на підприємствах, в установах та 

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

розширенню сфери використання праці та підвищення рівня зайнятості 

населення. Капітальні інвестиції є головною формою реалізації стратегії 

економічного розвитку. Основними джерелами фінансування залишаються 

власні кошти підприємств, організацій та населення. 

Реалізацію державної політики в галузі культури територіальної 

громади здійснює Ракошинський СБК, Великолучківський СБК, 

Великолучківська ДШМ та Ракошинська ДШМ, сільські бібліотеки та 

сільські клуби. При даних закладах діють гуртки художньої аматорської 

творчості. В Ракошинському будинку культури діє аматорський хоровий 

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

приймають участь у відзначенні всіх державних свят. Виконкомом сільської 

ради вживались відповідні заходи, направлені на попередження насильства в 

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

гарантій додержання їх прав на здоровий фізичний та моральний розвиток. 

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

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

позбавлені  батьківського піклування,  які 

виховуються в сім`ях опікунів та піклувальників. Одним з основних 

напрямів в роботі з цими дітьми є захист їх законних прав на житло та 

майно. Протягом 2020 року фактів порушення житлових та майнових прав 

виявлено не було. Організація зайнятості неповнолітніх на території сільської 

ради здійснюється у відповідності   до   нормативно-правових   актів. 

Станом на  30.11.2020  року працюючих 

неповнолітніх на території сільської ради не було. Аналізуючи стан 

виконання Програми, треба відмітити ключові проблеми територіальної 

громади, які впливають на темпи економічного зростання, а саме: 

- недостатній рівень реалізації інвестиційних проектів суб’єктів 

господарювання через відсутність потенційних інвесторів; 

- низька інвестиційна привабливість сільського господарства; 

- недостатнє фінансування цільових програм. 

Протягом поточного року зусиллями правоохоронних органів та при 

підтримці сільської ради не допущено дестабілізації оперативної обстановки 

на території сільської ради. 

При виконкомі сільської ради утворена та адміністративна комісія. 

Засідання проходять по мірі поступлення адмінпротоколів. Протягом 11 

місяців 2020 року до виконкомів сільських рад надійшло 33 адмінпротоколи, 

а саме В.Лучки – 15, Кальник – 3, Зняцьово – 3, Ракошино – 12. 

Адміністративними комісіями при виконкомами сільських рад проведено 18 

засідань. 33 осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності, з 

них: накладено на 8 накладено штрафи. 

 

ІІ. Цілі та пріоритети на 2021 рік 



Проект 

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). 



Проект 

- будівництво мережі вуличного освітлення в населених пунктах 

Великолучківської ОТГ. 

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

дитсадків 

 

2.1. В соціальній сфері сільської ради 

Для   збереження    і    відродження    села    (сіл),    поліпшення    якості 

та продовження тривалості життя населення, забезпечення сучасних умов 

проживання Великолучківською сільською радою на 2021 рік передбачено 

здійснення Програми соціального захисту населення «Турбота» 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік. 

2.2. В гуманітарній сфері сільської ради 

На території сільської ради діє 11 дошкільних навчальних закладів, 

який відвідує 732 дітей дошкільного віку. На території сільської ради 

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

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

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

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

ЗОШ І-ІІ ступенів, Червенівська ЗОШ І ступеня, Драгинський НВК школа- 

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

2799 учнів. Педагогічний колектив шкіл працюватиме над продовженням 

розвитку самоврядування учнів як засобу демократизації сучасної школи. 

На території Великолучківської сільської територіальної громади 

працює Ракошинська АЗПСМ, Великолучківська АЗПСМ, Зняцівська 

АЗПСМ, Кальницька АЗПСМ та шість фельдшерсько-акушерських пунктів в 

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

території сільської ради розташовані магазини, сільськогосподарські 

товариства, плодоконсервний завод, свинокомплекси, комбікормовий завод, 

тощо. 

Для     забезпечення     сталого     функціонування      навчальних 

закладів планується здійснити наступні заходи: 

 
2.3. Житлово-комунальне господарство, розвиток інфраструктури 

населених пунктів сільської ради 

Для збереження і відродження сіл, забезпечення сучасних умов 

проживання та розвитку інфраструктури населених пунктів на території 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2021 рік здійснити 

ряд практичних заходів передбачених населених пунктів Великолучківської 

сільської територіальної громади на 2021 рік. 

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

багатодітних та інших незахищених категорій громадян сільської ради 

планується:   виділення   земельних    ділянок    під    житлове    будівництво  

та ведення особистого селянського господарства. 



Проект 

Невід’ємною частиною Програми економічного і соціального розвитку 

Великолучківської сільської територіальної громади є безумовне 

виконання цільових програм: 

Програма розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківській 

сільській раді на 2021 рік; 

Програма соціального захисту населення «Турбота» 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік; 

Програма благоустрою населених пунктів Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2021 рік; 

 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми 

Великолучківська сільська рада забезпечуватиме здійснення заходів 

щодо виконання Програми за рахунок коштів місцевого бюджету, 

централізованого забезпечення виконання програм, а також за рахунок 

коштів благодійних внесків підприємств всіх форм власності, що знаходяться 

на території сільської ради та коштів благодійних організацій. 

Для здійснення заходів щодо забезпечення виконання Програми на 

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

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

вноситися зміни до Програми при збільшенні обсягів фінансування. 

 

ІV. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Контроль та координацію за ходом 

виконання Програми здійснює виконавчий комітет Великолучківської 

сільської ради. 

 

 
 

V. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання     Програми     дасть     змогу     покращити     гармонійний 

та скоординований розвиток Великолучківської сільської територіальної 

громади, всіх організацій і установ, навчальних та культурно- 

просвітницьких закладів, розташованих на її території. Зміцнить матеріально- 

технічну базу закладів освіти і культури. Сприятиме зростанню добробуту та 

підвищенню життєвого рівня населення територіальної громади. 

 
 

Сільський голова В.Коштура 



Проект 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
24.12.2020 с.В.Лучки № 

 

Про Програму розвитку фізичної культури та спорту у 

Великолучківській сільській раді на 2021 рік 

 
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: 

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту в Великолучківській 

сільській раді на 2021 рік (додається). 

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради при складанні 

сільського бюджету   на 2021 рік передбачити асигнування для фінансування даної 

Програми в 2021 році. 

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 В.Коштура 



Проект 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення третьої сесії 

восьмого скликання 

24.12.2020 № 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ У 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ НА 2021 рік 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ 

 

Мета Програми 

Програма розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківській сільській раді 

на 2021 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 



Проект 

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; 



Проект 

 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. 



Проект 

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. 



Проект 

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 

 

Сільський голова В.Коштура 



Проект 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
24.12.2020 с.В.Лучки № 

 
 

Про ліміт споживання природного газу 

 

 
Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” , сільська рада вирішила: 

1. Затвердити ліміт споживання природного газу Ракошинській 

сільській раді на 2021 рік (додається). 

2. 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 В.Коштура 



Проект 

 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
24.12.2020 с.В.Лучки № 

 

 

Про ліміт споживання  електроенергії 

 

 
Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” , сільська рада вирішила: 

1. Затвердити ліміт споживання електроенергії по Ракошинській 

сільській раді на 2021 рік (додається). 

2. 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 В.Коштура 



Проект 

 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2020 с.В.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, 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 її виконавчих органів з 01 січня 2021 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Мотильчак М.А.). 

 

 

Сільський голова В.Коштура 



Проект 

 

Додаток 1 

до рішення третьої сесії 

восьмого скликання 

24.12.2020 № 

 
СТРУКТУРА 

і штатна чисельність апарату Великолучківської сільської ради 

та її виконавчих органів 
 

Назва відділів, управлінь та посад Чисельність 

Апарат сільської ради та виконавчого комітету 

1. Керівництво сільської ради і виконавчого комітету 7 

1.1 Сільський голова 1 

1.2. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

1 

1.3 Керуючий справами 1 

1.4 Секретар сільської ради 1 

1.5. Староста 3 

2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності 3 

2.1. Начальник відділу, головний бухгалтер 1 

2.2. Провідний спеціаліст 1 

2.3. Спеціаліст по грантам 1 

3. Відділ загальної , організаційної роботи, кадрового та правового 

забезпечення 

18 

3.1. Начальник відділу 1 

3.2. Головний спеціаліст з юридичних питань 1 

3.3. Головний спеціаліст по веденню кадрової роботи та корупції 1 

3.4. Провідний спеціаліст із інформаційного забезпечення 1 

3.5. Провідний спеціаліст з ведення архівної справи 1 

3.6. Діловод 4 

3.7 Прибиральник службового приміщення 4 

3.8. Оператор котельні 4 

3.9. Водій 1 

4. Відділ з питань оборонної, мобілізаційної, призовної роботи та 

цивільного захисту населення 

7 

4.1 Начальник відділу 1 

4.2. Інспектор ВОС 6 

5. Сектор з питань державної реєстрації 2 

5.1. Завідувач сектору – державний реєстратор 1 

5.2. Державний реєстратор 1 

6. Відділ архітектури, житлово-комунального господарства, 

інвестицій, соціально-економічного розвитку, зовнішніх зв’язків 

та земельних відносин 

4 

6.1. Начальник відділу 1 

6.2. Головний спеціаліст 1 

6.3. Спеціаліст І категорії землевпорядник 2 



Проект 
7. Спеціаліст по тендерним закупівлям 1 

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

8.1 Начальник відділу 1 

8.2 Головний спеціаліст по дошкільній освіті 1 

8.3. Головний спеціаліст по середній освіті 1 

8.4. Головний спеціаліст по культурі, туризму 1 

8.5. Провідний спеціаліст по спорту 1 

8.6. Головний бухгалтер 1 

8.7. Бухгалтери 5 

8.8. Водій 1 

9. Відділ з питань соціального захисту населення 3 

9.1 Начальник відділу 1 

9.2. Головний спеціаліст 1 

9.3. Водій 1 

 Всього 57 

 
 

Секретар ради О.Строїн 



Проект 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення третьої сесії 

восьмого скликання 

24.12.2020 № 

 

СТРУКТУРА 

і штатна чисельність відділів Великолучківської сільської ради, які 

мають статус юридичної особи публічного права 
 

Назва відділів та посад Чисельність 

1. Відділ фінансів 4 

1.1. Начальник відділу 1 

1.2. Головний спеціаліст 1 

1.3 Головний спеціаліст 1 

1.4 Бухгалтер 1 

2. Служба у справах дітей 2 

2.1 Начальник служби 1 

2.2 Головний спеціаліст з питань захисту прав дітей 1 

 Всього 6 

 

 

Секретар ради О.Строїн 



Проект 

 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
24.12.2020 с.В.Лучки № 

 

Про Положення про преміювання працівників Великолучківської 

сільської ради на 2021 рік 

 

 

 
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»), сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Положення про преміювання працівників 

Великолучківської сільської ради на 2021 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 2021 року до 31 грудня 2021 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 В. Коштура 



Проект 

 

 

 

 

 

 

 
 

Погоджено: 

Голова профспілкової 

організації 

  ради 

  ( підпис) 

  _2021 рік 

Затверджено 

рішення третьої сесії 

восьмого скликання 

24.12.2020 № 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання працівників Великолучківської сільської ради 

на 2021 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 



Проект 

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 



Проект 

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 

Третя сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.12.2020 с.В.Лучки № 

 

 

Про оплату праці сільського голови та посадових осіб 

Великолучківської сільської ради у 2021 році 

 

 
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»), 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 посадового 

окладу. 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 2021 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 посадового окладу. Здійснювати 

преміювання з нагоди державних і професійних свят, ювілейних і визначних 

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



Проект 

про преміювання працівників органів місцевого самоврядування на 2021 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. 

6. Здійснювати щомісячне преміювання секретаря Великолучківської 

сільської ради в розмірі до 100 відсотків посадового окладу. 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 2021 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 

посадового окладу. 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 2021 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 посадового окладу. 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 2021 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 В.Коштура 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
24.12.2020 с.В.Лучки № 

 

 

 

Про сільський бюджет на 2021 рік 

07527000000 
(код бюджету) 

 

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Бюджетного кодексу України сільська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Визначити на 2021 рік: 

доходи сільського бюджету у сумі 145 303400 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду сільського бюджету – 142149600 гривень та доходи 

спеціального фонду сільського бюджету – 3153800 гривень згідно з додатком 

1 до цього рішення; 

видатки сільського бюджету у сумі 145 303400 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду сільського бюджету – 142099600 гривень та 

видатки спеціального фонду сільського бюджету – 3203800 гривень згідно з 

додатком 3 до цього рішення; 

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 50 000 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 50 000 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у 

розмірі 426300 гривень, що становить 0,3 відсотків видатків загального 

фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

сільського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти, згідно з 

додатком 4 до цього рішення. 
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4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у 2021 році у сумі 1 238 600 гривень згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

5. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 

2021 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу 

України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України. 

6. Установити джерелами формування спеціального фонду сільського 

бюджету є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу 

України. 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 

сільського бюджету на 2021 рік у частині фінансування є надходження, 

визначені у статті 72 Бюджетного кодексу України. 

8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального 

фонду на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

соціальне забезпечення. 

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право 

начальнику відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій 

Великолучківської сільської ради у 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. 

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати 

право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України, позики на покриття тимчасових касових розривів 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. 

11. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити 

виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених 

їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
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забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних 

коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному 

процесі; 

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 2022 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату 

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати; 

5) проведення у повному обсязі 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. 

12. Надати право відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій 

за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у 

період між пленарними засіданнями сесій сільської ради: 

12.1. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів 

сільського бюджету на 2021 рік у разі, якщо після прийняття 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 до 

іншого 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. 

12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів 

сільського бюджету на 2021 рік у разі внесення змін до структури сільської 

ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених 

цим рішенням, іншим структурним підрозділам сільської ради. 

12.3. 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 проєктно-кошторисних документацій, 
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назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 

2021 рік. 

13. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень 

до бюджетної класифікації відділу фінансів, економічного розвитку та 

інвестицій враховувати такі зміни під час складання і виконання розпису 

сільського бюджету. 

14. Затвердити перелік закладів/установ/організацій, які відповідно до 

розмежування видатків між бюджетами, визначеними Бюджетним кодексом 

України, з 1 січня 2021 року фінансуватимуться з бюджету 

Великолучківської територіальної громади, згідно з додатком 6 до цього 

рішення. 

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року. 

16. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

17. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його 

прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу 

України. 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію 

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

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

 
Сільський голова В. Коштура 

 
 



Проект 

 



Проект 

 

 



Проект 

 

 

 

 



Проект 

 

 

 



Проект 

 

 

 



Проект 

 

 
 

 



Проект 

 

 

 



Проект 

 

 
 

 



Проект 

 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2020 с.В.Лучки № 

 
 

Про затвердження Регламенту роботи 

Великолучківської сільської ради 

 
 

Керуючись п. 1 частини 1 ст. 26 та частиною 13 ст. 46 , ст.59 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Регламент Великолучківської сільської ради (додається). 

 

 

 

 
Сільський голова В. Коштура 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення третьої сесії 

восьмого скликання 

24.12.202 № 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Великолучківської сільської ради 

 
 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Великолучківська сільська рада 

1. Великолучківська сільська рада (далі – рада) є виборним 

представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з 

депутатів і відповідно до закону представляє Великолучківську сільську 

територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і 

повноваження місцевого самоврядування. 

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається 

Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», іншими законодавчими актами України, цим 

регламентом та іншими рішеннями ради. 

 

Стаття 2. Предмет регламенту 

Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, 

підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень 

ради, загальні умови формування та організації роботи постійних та інших 

комісій ради, виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, 

обрання і затвердження посадових осіб місцевого самоврядування та інші 

процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією 

та законами України. 

Цей регламент може бути доповнений і змінений за рішенням сільської 

ради. 

 

Стаття 3. Мова роботи ради 

1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою. 

2. У випадках, визначених законами та на основі рішення ради в роботі 

ради може додатково використовуватись інша мова, прийнятна для більшості 

жителів громади. При цьому офіційним текстом актів ради, є текст 

українською мовою. 

 

Стаття 4. Гласність у роботі ради 

1. Засідання ради, постійних та інших комісій є відкритими і гласними. 

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду 

конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України 
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про інформацію, які стосуються інформації з обмеженим доступом, для 

роботи з якою передбачений спеціальний режим захисту. 

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить 

даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері 

інформації, воно оприлюднюється в установленому регламентом порядку. 

4. Гласність роботи ради забезпечується: 

1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи 

ради; 

2) можливістю трансляції її засідань засобами Інтернету, телебачення і 

радіомовлення; 

3) публікацією звітів про роботу та рішень ради в Інтернеті та пресі; 

4) можливістю громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в 

частині 7 цієї статті) роботу ради; 

5) розміщенням (за наявності організаційної та/або технічної 

можливості) актів ради та її посадових осіб на офіційних веб-ресурсах ради 

(сторінках у мережі Інтернет). 

5. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на 

певний термін, який не може бути більшим за термін дії повноважень ради 

поточного скликання, поданням відповідної заяви, підписаної повноважною 

на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в 

акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або 

до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається  

можливість ознайомлення з матеріалами, які розповсюджуються серед 

депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі 

«закритого засідання». 

6 На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених 

для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як 

правило, секретар ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого 

дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується 

наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу. 

7. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць 

для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими 

особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників),  

які не є її депутатами, не повинні перебувати в місці розміщення депутатів. 

 

Стаття 5. Запрошені на засідання ради 

1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть 

запрошуватися фізичні особи та представники юридичних осіб. 

2. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні 

будь-якої посадової особи місцевого самоврядування. 

3. На вимогу ради або її посадових осіб керівники розташованих на 

території юрисдикції Великолучківської сільської територіальної громади 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані 

прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, 

віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів. 



Проект 

4. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на 

засіданні за офіційним запрошенням. 

5. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні 

дотримуватись порядку проведення сесії ради. У разі порушення порядку, їх,  

після попередження головуючого, а в разі грубого порушення – негайно, за 

розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з 

приміщення, де відбувається засідання. 

 
Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів 

1. Державний Прапор України на будинку ради встановлюється на 

постійно. 

2. Герб громади та хоругва (прапор) громади встановлюються на 

будинку ради на постійно. 

3. На час пленарних засідань ради Державний Прапор та хоругва 

(прапор) громади встановлюються в залі, де проходить засідання. 

4. Поруч з Державним Прапором України та прапором громади може 

здійснюватися підняття прапору Європейського Союзу за умови дотримання 

таких правил: 

- прапор громади та Європейського Союзу не можуть мати розміри 

більші за Державний Прапор України; 

- прапор громади та Європейського Союзу розміщується з лівого (від 

фасаду будинку) боку або нижче Державного Прапора України. 

 

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ 

 

ІІ.1. Депутати 

 

Стаття 7. Правові засади діяльності депутатів Ради 

1. Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов'язки та 

повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус 

депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими 

законами України та цим Регламентом. 

2. Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до 

Ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному 

голосуванні на відповідних місцевих виборах. 

3. Повноваження депутата Ради починаються з моменту офіційного 

оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою 

комісією в день відкриття першої сесії Ради і закінчуються в день відкриття 

першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків 

дострокового припинення повноважень депутата Ради. 

4. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як 

представницького органу місцевого самоврядування. 



Проект 

5. Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну 

участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед 

виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення. 

 

Стаття 8. Посвідчення депутата Ради 

1. Депутату Ради після визнання їх повноважень надається: 

а) тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата Ради, видане 

відповідною територіальною виборчою комісією; 

б) посвідчення депутата Ради; 

 

Стаття 9. Форми роботи депутата Ради 

1. Діяльність депутата в Раді включає: 

а) участь у пленарних засіданнях Ради; 

б) участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних 

комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом 

вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом 

дорадчого голосу; 

в) виконання доручень Ради та її органів; 

г) роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших 

депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи 

індивідуально; 

г’) роботу з населенням Великолучківської сільської територіальної 

громади та відповідного виборчого округу. 

2. Депутат Ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на 

пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано. 

 

Стаття 10. Депутатські фракції та групи 

1. Депутати Ради об'єднуються у депутатські групи та фракції. 

2. Депутати Великолучківської сільської ради на основі єдності 

поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські 

фракції місцевих рад. До складу депутатських фракцій можуть входити 

також позапартійні депутати сільської та селищної ради, які підтримують 

політичну спрямованість фракцій1. 

3. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської 

фракції. 

4. Депутатські групи (фракції) формуються не менше як 2-ма2 

депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню депутатських 

повноважень на основі їх взаємної згоди. 
 

 
 

 
1 Такий принцип об’єднання у депутатськіфракції передбачений ч. 2 ст. 27 Закону України «Про статус 

депутатівмісцевихрад»виключнодлясільськихтаселищнихрад.Дляміськихрадпередбаченийіншийпринцип 

об’єднання уфракції(див. ч. 1ст. 27 згаданого Закону). 
2 Законодавствоневизначаємінімальноїкількостідепутатів, якіможутьоб’єднуватисьудепутатськугрупучи 
фракцію. Томуви можетевизначитись ізцієюцифроюсамостійно. 



Проект 

5. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та 

депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва 

таких депутатських груп визначається ними самостійно. 

6. Депутати Ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю 

території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують. 

7. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту 

приватних або комерційних інтересів. 

8. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу 

депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення 

з неї визначаються цим Регламентом. 
 

Стаття 11. Порядок утворення депутатських фракцій та груп 

1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час 

протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними 

період, але не більше ніж на строк повноважень Ради. 

2. Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що 

виявили бажання створити групу чи фракцію. 

3. Рішення про утворення групи чи фракції, обрання осіб, що 

уповноважені представляти групу чи фракцію, оформляється протоколом, 

який підписують депутати – засновники групи чи фракції. Протокол 

передається секретарю ради. 

4. Секретар Ради (а у разі його відсутності – уповноважена 

Великолучківським сільським головою особа) оголошує про утворення 

фракції чи групи та її склад на найближчому пленарному засіданні. Група чи 

фракція важаються утвореними з моменту проголошення про це на 

пленарному засіданні Ради. Невмотивована відмова від оголошення про 

утворення депутатської фракції чи групи не допускається. 

5. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу 

поширюються серед депутатів Ради. У тому ж порядку повідомляється про 

зміни в складі депутатських фракцій чи груп. 

 

Стаття 12. Права депутатських фракцій та груп 

1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури 

посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада. 

2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ 

свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради. 

3. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з 

іншими фракціями, групами для створення більшості в Раді чи опозиції. 

3. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені 

андріївської сільської об’єднаної територіальної громади та Ради. 

 

Стаття 13. Реорганізація, зміни і припинення діяльності 

депутатських фракцій, груп 

1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп 

можуть проводитися протягом повноважень Ради із збереженням їх 



Проект 

пропорційного представництва в органах Ради, чи з відступом від нього 

відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва. 

2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений 

представник повідомляє письмово Великолучківського сільського голову. Це 

повідомлення підписує депутат Ради, який його подає, та уповноважений 

представник групи (фракції) або уповноважений представник депутатської 

фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї. 

 
Стаття 14. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп 

1. Великолучківський сільський голова забезпечує депутатські фракції 

та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у 

здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і 

цим Регламентом функцій в раді. 

2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи 

групи поширюються серед депутатів Ради підготовлені нею матеріали про її 

діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи. 

 

ІІ. 2. Посадові особи ради 

Стаття 15. Сільський голова 

1. Сільський голова є головною посадовою особою в системі органів 

місцевого самоврядування громади. 

2. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення 

відповідною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про 

його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної 

відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його 

повноважень. 

3. Повноваження сільського голови визначаються чинним 

законодавством і можуть бути припинені достроково у випадках, 

передбачених чинним законодавством. 

4. При здійсненні наданих повноважень голова громади є підзвітним, 

підконтрольним і відповідальним перед громадою, підзвітним і 

підконтрольним перед сільською радою за діяльність її виконавчих органів. 

5. Щорічно сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою та 

громадою про роботу виконавчих органів ради. 

6. Конкретна дата звіту перед радою визначається на пленарному 

засіданні ради. 

7. Рада може зажадати позачергового звіту сільського голови, якщо за це 

проголосувало понад половини від складу ради і від попереднього звіту 

пройшло не менше як три місяці. 
 

Стаття 16. Секретар ради 

1. Секретар ради обирається за пропозицією сільського голови радою з 

числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній 



Проект 

основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за 

рішенням ради. 

2. Секретар ради: 

1) у випадках, передбачених чинним законодавством та цим 

Регламентом: 

- скликає сесії ради; 

- веде засідання ради; 

- підписує протоколи сесії Ради та її рішення; 

2) організовує підготовку сесій ради та питань, що вносяться на розгляд 

ради; 

3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про 

час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на 

розгляд ради; 

4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і 

населення, організовує контроль за їх виконанням; 

5) за дорученням Великолучківського сільського голови координує та 

контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, 

сприяє організації виконання їх рекомендацій; 

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень; 

7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства 

здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів і 

виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування; 

8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов'язаних з 

місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до 

них осіб, яким це право надано у встановленому порядку; 

9) вирішує за дорученням Великолучківського сільського голови або 

ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів; 

10) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та цього регламенту. 

3. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує 

планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи 

висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів 

до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд Великолучківського 

сільського голови. 

4. Секретар ради забезпечує контроль за комплектуванням бібліотеки 

ради літературою та іншими інформаційними матеріалами як національних, 

так і зарубіжних видань. 

 

Стаття 17. Староста 

1. Староста затверджується сільською радою на строк її повноважень за 

пропозицією сільського голови. 

2. Староста є членом виконавчого комітету сільської ради за посадою і 

працює в ньому на постійній основі. 



Проект 

3. Порядок організації роботи старости визначається Законом України 

„Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, а також 

Положенням про старосту, затвердженим сільською радою. 

4. Староста: 

1) представляє інтереси жителів відповідного села у виконавчому органі 

сільської ради; 

2) бере участь у пленарних засіданнях сільської ради та засіданнях її 

постійних комісій; 

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської 

ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів 

жителів відповідного села; 

4) сприяє жителям відповідного села у підготовці документів, що 

подаються до сільської ради; 

5) бере участь в організації виконання рішень сільської ради, її 

виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на території 

відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх 

виконанням; 

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині 

фінансування програм, що реалізуються на території відповідного 

старостинського округу; 

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради з питань 

діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих 

органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної 

власності та їх посадових осіб; 

8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської ради, що 

стосуються майна територіальної громади, розташованого на території 

відповідного старостинського округу; 

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів 

комунальної власності, розташованих на території відповідного 

старостинського округу; 

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою 

відповідного села та інформує сільського голову, виконавчий орган сільської 

ради про його результати; 

11) отримує від виконавчого органу сільської ради, підприємств, установ, 

організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, 

документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень; 

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, 

організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших 
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форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення 

у відповідному селі; 

13) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами. 

5. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і 

підзвітний раді та підконтрольний сільському голові. Староста не рідше 

одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш  

як третини депутатів - у визначений радою термін. 

6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за 

рішенням відповідної ради. 

Стаття 17-1 Заступник голови сільської ради з питань діяльності  

виконавчого органу ради 

Голова сільської ради може мати заступника з питань діяльності 
виконавчого органу ради (далі по тексту – заступник голови). 

Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за 

рішенням ради, якщо за його звільнення проголосувало більшість депутатів 

від загального складу ради. Питання про звільнення заступника може бути 

внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від 

загального складу ради або голови ради. 

Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього 

поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою 

роботою (діяльністю), встановлені для голови ради. 

Пропозиції щодо кандидатур для затвердження радою заступника голови 

сільської ради вносить голова сільської ради. 

Кандидатура заступника голови сільської ради вважається затвердженою, 

якщо за результатами голосування набрала більше 50 відсотків голосів від 

загальної кількості депутатів. 

В разі, коли кандидат не набрав необхідної кількості голосів, голова 

сільської ради вносить на розгляд ради іншу кандидатуру. 

ІІ. 3. Постійні комісії ради 

Стаття 18. Постійні комісії 

1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для 

попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а 

також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, 

діяльності виконавчих органів ради у сфері компетенції комісії. 

2. Кількість членів комісії не може бути більшою третини складу ради та 

меншою трьох депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, 

порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, 

цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради3. 
 

3 Правове регулювання діяльності комісійможе бутиздійснено і усамомурегламенті. Проте практика показує, щоперелік 

комісій, їхсферакомпетенціїможуть доситьчастозмінюватисьпідчас каденціїради,щоведе донеобхідностівнесеннязміну 

регламент.Абудь-якізмінидорегламенту,частоведутьдопоявисупутніхзмін,щодестабілізуєдіяльністьрадитавикликає 
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ІІ. 4. Тимчасові контрольні комісії ради 

 

Стаття 19. Тимчасові контрольні комісії ради 

1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для 

підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та 

інших документів ради з питань контролю за дотриманням конкретних 

рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що 

належать до компетенції місцевого самоврядування громади. 

2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається 

окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою голови 

громади або не менш як третиною депутатів від складу ради, якщо інше не  

встановлено цим регламентом. 

3. Тимчасова контрольна комісія здійснює свою діяльність відповідно до 

порядку, встановленого для постійних комісій ради. 

 

Стаття 20. Створення тимчасової контрольної комісії ради 

1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення 

відповідного рішення. 

2. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії має 

визначати: 

1) назву комісії; 

2) завдання комісії; 

3) кількісний склад комісії; 

4) обраного радою голову (співголів) комісії; 

5) персональний склад членів комісії; 

6) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час 

виконання певної роботи); 

7) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), 

надані радою цій комісії; 

8) обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження 

комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і 

фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання; 

9) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, 

організаційного забезпечення роботи комісії. 

3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може 

бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія 

розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов'язаних з ним   осіб 

в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва 

якими чи щодо власності над якими він або пов'язані з ним особи мають 

безпосереднє відношення. 
 

 
спокусу ігноруватинормирегламенту. Тому , нанашпогляд, врегламентімаютьбути лише базові нормищодо діяльності 

комісій,авсііншідеталі– вокремомуположенніабокількохположеннях,колидлякожноїкомісіїєсвоєположення,якевизначає 

їїповноваженнятаособливостідіяльності. 
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4. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які 

дали на це згоду і які відповідають вимогам ч. 3 цієї статті. У складі 

тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі 

депутатські фракції ради. 

5. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної 

тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо. 

6. На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової 

контрольної комісії, він звільняється секретарем ради від обов'язку бути 

присутнім на засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, і його 

відсутність з цієї причини не впливає на кворум у постійній комісії. 

7. У разі необхідності на час роботи в тимчасовій контрольній комісії 

депутат може тимчасово звільнятися від виконання своїх обов'язків за 

основним місцем праці з відповідною компенсацією, передбаченою 

законодавством за участь у роботі ради та її органах. 

 

Стаття 21. Припинення повноважень тимчасової контрольної 

комісії 

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді 

звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та 

інші матеріали, які поширюються серед депутатів. 

2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії 

в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих 

результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і 

визначає для цього новий термін. 

3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з 

прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії. 

 
 

РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ 

ІІІ. 1. Загальні положення 

 

Стаття 22. Форми роботи Ради 

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з 

пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. У разі 

необхідності сесії Ради можуть складатися з двох та більше пленарних 

засідань. 

2. Постійна комісія або робоча група Ради може проводити своє 

засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання 

визнано невідкладним, чи за дорученням Ради. 

 

Стаття 23. Порядок скликання першої сесії Ради 

1. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною 

територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після 

реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує 

повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває 
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голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про 

підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів 

Великолучківського сільського голови. З моменту визнання повноважень 

депутатів ради нового скликання та новообраного Великолучківського 

сільського голови він головує на пленарних засіданнях першої сесії ради 

нового скликання. 

2. У разі якщо на час проведення першої сесії Великолучківський 

сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова 

територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа 

депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії 

почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря 

ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях 

ради. 

 

Стаття 24. Порядок денний першої сесії Ради 

1. До порядку денного першої сесiї Ради мають бути включені такi 

питання: 

- інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки 

виборів депутатів Ради та Великолучківського сільського голови; 

- про обрання секретаря Ради; 

2. Рада до утворення постійних депутатських комісій проводить 

засідання з таким порядком денним: 

- обрання лічильної комісії; 

- обрання секретаріату сесії; 

- інформація підготовчої депутатської групи, відповіді на запитання; 

- обговорення і визначення переліку, кількісного складу і 

функцій постійних комісій Ради; 

- утворення постійних комісій Ради та затвердження їх складу; 

- обрання голів постійних комісій Ради. 

Згадана вище частина порядку денного першої сесії Ради нового 

скликання не потребує обговорення. Підготовча депутатська група може 

включати до порядку денного сесії інші питання, які потребують 

обговорення і затвердження. 

ІІІ. 2. Скликання, відкриття і закриття сесії 

Стаття 25. Скликання сесії ради 

1. Сесії Ради, окрім першої, скликаються Великолучківським сільським 
головою. 

2. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного 

разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання 

документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не 

рідше ніж один раз на місяць. 
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3. У разі немотивованої відмови Великолучківського сільського 

голови або неможливості його скликати сесію Ради вона скликається 

секретарем Ради. 

4. У цих випадках сесія Ради скликається: 

1) якщо сесія не скликається Великолучківським сільським головою у 

строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; 

2) якщо Великолучківський сільський голова без поважних причин не 

скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч. 7 

ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

5. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як 

однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету 

Ради. 

6. У разі якщо Великолучківський сільський голова або секретар Ради у 

двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у ч. 5 

цієї статті Регламенту або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може 

бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину 

складу Ради, або постійною комісією Ради. У такому випадку головуючий на 

засіданні обирається рішенням Ради. 

7. Рішення про скликання чергової сесії Ради доводиться до відома 

депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових 

випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця 

проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради4. 

8. Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на офіційному 

веб-сайті Ради за адресою http://www.velykoluchkivska-sr.gov.ua. 

9. Матеріали сесії видаються депутатам при їх реєстрації. 

10. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере 

участь більше половини депутатів від загального складу Ради. 

 

Стаття 26. Відкриття та закриття сесії ради 

1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого 

пленарного засідання. 

2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання 

ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту. 

3. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні 

уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті 

на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному 

пленарному засіданні у визначеній послідовності. 

4. Закриття сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні 

після розгляду всіх питань порядку денного. 

5. Сесія не може бути закритою, якщо рада не визначилась щодо всіх 

питань порядку денного. 
 

4 Обов’язковонеобхідновизначитиспосібоприлюдненняінформації про проведеннясесії та питань, винесенихна її 

розгляд. У ч. 8 цієї статті Регламентуми наводимоприкладвизначенняджерелоприлюднення. Однак ви можете 

визначитиінші.Наприклад– дошкиоголошеньнатериторіїгромадичитількиРади. 

http://www.velykoluchkivska-sr.gov.ua/
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6. Під час відкриття сесії та після її закриття виконується Державний 

Гімн України. 

ІІІ. 3. Робочі органи сесії ради5 

Стаття 27. Лічильна комісія 

1. Лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для 
підрахунку голосів депутатів під час голосування. 

2. Лічильні комісії формуються не менше як з трьох депутатів. 

3. Лічильні комісії обираються радою процедурним рішенням за 

пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатися тільки з 

членів однієї депутатської групи чи фракції. Підрахунок голосів під час 

обрання першої Лічильної комісії здійснює головуючий. 

4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної 

комісії проводяться гласно і відкрито. 

5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі депутати, 

кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. 

6. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів 

комісії. 

 

ІІІ. 4. Порядок денний сесії 

 

Стаття 28. Формування проекту порядку денного сесії ради 

1. Проект порядку денного сесії ради, не пізніш як за два тижні до дати 

початку сесії ради, формує Великолучківський сільський голова на основі: 

1) плану роботи ради; 

2) пропозицій секретаря ради; 

3) пропозицій депутатів ради; 

4) пропозицій постійних та інших комісій ради; 

5) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи; 

6) пропозицій виконавчого комітету; 

7) пропозицій старост. 

8) пропозицій членів територіальної громади, поданих у порядку 

місцевої ініціативи або електронної петиції 

2. Не рідше одного разу у квартал до порядку денного вносяться питання 

про заслуховування інформації: 

1) про роботу виконавчого комітету; 

2) про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах; 

3) про роботу постійних комісій та про виконання рішень ради. 

3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до 

проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке 
 

 
5 Великимгромадаміз чисельнимдепутатськимкорпусом доцільно розглянути можливість створення 

додатковогоробочогооргану– Погоджувальноїради. Радасприяєузгодженнюпозиційдепутатів(груп,фракцій) 

та/абопостійнихдепутатськихкомісій уразі виникнення спірнихпитань. 
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пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з 

вимогами цього регламенту. 

 

Стаття 29. Затвердження порядку денного 

1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого 

пленарного засідання сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд 

питання «Про порядок денний сесії ради» в такій послідовності: 

1) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до 

проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені 

відповідно до вимог цього регламенту; 

2) голосування проекту порядку денного за основу; 

3) вилучення окремих питань з розгляду – більшістю присутніх на 

засіданні; 

4) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони 

підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту; 

5) затвердження порядку денного в цілому. 

2. Пропозиції щодо порядку денного, подані в порядку місцевої 

ініціативи або електронної петиції, вважаються включеними в порядок 

денний без голосування і не можуть бути вилученими з порядку денного 

голосуванням депутатів. 

ІІІ. 5. Підготовка питань на розгляд сесії 

Стаття 30. Попередній розгляд проекту рішення 

1. Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню 

на розгляд пленарного засідання ради передує попередній розгляд цього 

проекту в постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці 

питання (якщо рішення не процедурне. Питання, які не були попередньо 

розглянуті відповідними постійними комісіями ради до порядку денного не 

включаються та не розглядаються на сесії. 

2. Під час прийняття невідкладних рішень на вимогу 

Великолучківського сільського голови за погодженням не менше половини 

зареєстрованих на засіданні депутатів засідання відповідної комісії з 

розгляду внесеного до порядку денного питання може бути проведене під час 

пленарного засідання. 

3. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради. 

 

Стаття 31. Вимоги до проекту рішення ради 

1. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається 

секретарю ради у друкованій та електронній формі (у текстовому форматі). 

2. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій 

вказується: 

1) потреба і мета прийняття рішення; 

2) прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та правові наслідки 

прийняття рішення; 
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3) прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення 

видатків місцевого бюджету внаслідок прийняття або неприйняття 

відповідного рішення; 

4) результати громадського обговорення чи громадських слухань з 

цього питання, якщо це передбачено законодавством або рішенням ради для 

розгляду відповідного питання; 

5) інформація про погодження проекту необхідними виконавцями чи 

службами відповідно до їх повноважень; 

6) інформація про проведення процедур передбачених для прийняття 

регуляторних актів; 

7) інша інформація, яка на думку розробника проекту є важливою для 

прийняття рішення. 

3. Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у 

правому верхньому куті на бланку рішення міської ради – помітку «Проект» і 

прізвища авторів, нижче ліворуч – назву рішення; ще нижче – текст проекту 

рішення. 

4. Текст проекту рішення має складатися з таких частин: 

1) мотивувальної, в якій містяться посилання на закон, інший акт або 

обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення; 

2) резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюється текст рішення, у 

т.ч. особи, відповідальні за реалізацію даного рішення; 

3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія ради, на 

яких покладається контроль за виконанням рішення. 

5. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки. 
 

Стаття 32. Узгодження проекту рішення 

1. Секретар ради розглядає поданий проект, реєструє його у книзі 

реєстрації проектів рішень ради та визначає перелік комісій ради та 

відповідних структурних підрозділів виконавчого органу, які мають 

попередньо розглянути чи завізувати проект. 

2. Після реєстрації проект рішення разом із переліком комісій ради та 

структурних підрозділів виконавчого органу, які мають розглянути або 

завізувати проект, передається до цих виконавців в порядку, встановленому 

для служби діловодства ради. 

3. В окремих випадках секретар ради може передати зареєстрований 

проект з переліком необхідних для розгляду та візування виконавців 

ініціатору його внесення. 

4. Секретар передає підготовлений проект рішення ради для включення 

до проекту порядку денного за наявності віз уповноважених представників 

відповідних комісій ради та відповідальних посадових осіб ради (її 

виконавчих органів). 

5. Погодження проекту рішення із відповідними особами ради 

здійснюється шляхом проставлення віз: 

- автора(рів) проекту; 

- керівників виконавчого органу (органів) ради, до компетенції яких 
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належить дане питання, чи визначених секретарем ради інших осіб, до 

компетенції яких належить дане питання; 

- керівника юридичного відділу (юриста ради); 

- секретаря ради; 

- голів відповідних постійних комісій. 

6. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника 

останнього аркуша проекту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч – 

назва посади, праворуч – підпис і розшифрування підпису, знизу під 

розшифруванням підпису – дата візування. Під візами у нижньому лівому 

кутку проставляються прізвище та службовий телефон особи. 

7. У разі наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, їх 

викладають на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом 

рішення. 

8. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів 

сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог 

Регламенту. 

9. Секретар ради відповідає за забезпечення депутатів необхідною 

кількістю копій проектів рішень до початку відповідного пленарного 

засідання. 

10. Висновки і рекомендації комісій щодо проекту рішення подаються у 

письмовій формі. Обговорення кожного проекту рішення у постійних 

комісіях має бути завершене до початку пленарного засідання, на розгляд 

якого винесене відповідне питання. 

11. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, 

вироблення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проекту і 

можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій 

ради. Поправки до проектів рішень зводять у порівняльну таблицю для 

розгляду на пленарному засіданні. 
 

ІІІ. 6. Пленарні засідання 

 

Стаття 33. Розклад пленарних засідань сесії ради 

1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в 

рішенні про проведення сесії час. 

2. Ранкові пленарні засідання ради починаються о 10 годині і 

закінчуються о 13 годині, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради. 

3. Вечірні пленарні засідання відбуваються з 14 до 18 години. 

4. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин. 

5. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший 

розпорядок роботи на день. 

6. На початку ранкового засідання відводиться до 30 хвилин для 

оголошення депутатських запитів і депутатських запитань. 

7. Наприкінці вечірнього засідання відводиться до 30 хвилин для 

проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь означених), які 
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можуть бути не пов'язані з питаннями порядку денного сесії в розділі 

«Різне». 

 

Стаття 34. Встановлення повноважності (кворуму) засідання 

1. Пленарне засідання є повноважним за умови участі у ньому більше 

половини від загального складу ради. 

2. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка 

проводиться перед початком ранкового та вечірнього засідання. Дані щодо 

реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання. 

3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може 

перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх 

депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним 

день, але не більше, ніж на два тижні. 

 

ІІІ. 7. Ведення пленарних засідань 

 

Стаття 35. Головуючий на пленарному засіданні ради 

1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради голова громади, 

окрім випадків визначених у Законі України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

2. У разі відсутності голови громади або немотивованої відмови голови 

громади скликати сесію, її скликає та веде секретар ради. 

3. У разі вакантності посад голови громади та секретаря ради або 

немотивованої відмови голови громади та секретаря ради скликати сесію 

протягом двох тижнів, сесія повинна бути скликана за пропозицією не менш 

як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, 

виконавчого комітету, постійної комісії. В цьому випадку за дорученням 

групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, її відкриває один з 

депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з 

депутатів цієї ради. 

3. На час доповіді, співдоповіді або виступу головуючого у дебатах на 

засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого 

на засіданні, ведення засідання доручається секретарю ради, а в разі його 

відсутності чи за обставин, що не дозволяють йому проводити засідання, – 

іншому депутату. 

 

Стаття 36. Повноваження головуючого 

1. Головуючий на засіданні Ради: 

1) відкриває та веде засідання, оголошує перерви та закриває засідання; 

2) під час розгляду питань порядку денного виносить на обговорення 

проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та 

наявність віз (погоджень); 

3) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради; 

4) організовує розгляд питань; 

5) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу; 
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6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує 

наступного промовця; 

7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань; 

8) ставить питання на голосування, оголошує його результати; 

9) забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на 

засіданні; 

10) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне 

оголосити; 

11) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні; 

12) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на 

пленарному засіданні; 

13) здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту. 

2. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає 

оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в 

цьому регламенті. 

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитувати 

письмові документи, пропозиції щодо обговорюваного питання. 

4. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, документи, 

пропозиції від комісії зачитує визначений комісією доповідач. 

 

Стаття 37. Депутатський запит 

1. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному 

засіданні ради та підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради 

і її органів, Великолучківського сільського голови, керівників 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які 

розташовані або 

зареєстровані на відповідній території, з питань, які віднесені до відання 

ради. 

2. Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів у 

письмовій або усній формі напередодні або безпосередньо перед пленарним 

засіданням ради. Запит не підлягає включенню до порядку денного 

пленарного засідання ради. 

3. Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні і повинен 

містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом 

запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій 

особи, до якої звернено запит. 

4. Секретар ради забезпечує доведення тексту підтриманого радою 

депутатського запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких 

його скеровано. 

6. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня 

особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на 

цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю 

особи на запит, відповідь готується відповідно до ч. 7 цієї статті Регламенту. 
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7. Орган або посадова особа, до яких адресований запит, зобов'язані у 

місячний, якщо радою не встановлено інший, строк дати письмову відповідь 

на нього. 

 

Стаття 38. Депутатське запитання 

1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або 

роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. 

2. Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути 

поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані 

письмово через секретаря ради. 

3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на 

пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто. 

4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється 

і рішення щодо нього не приймається. 
 

Стаття 39. Питання процедурного характеру 

1. Рада розглядає питання процедурного характеру. Процедурними 

вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на 

пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті. 

2. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає 

сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про 

це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів ради від  

загального складу Ради. 

3. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів 

депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради. 

4. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні 

має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції 

з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються 

альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування 

першими. 

5. Перед розглядом питання головуючий зобов'язаний з’ясувати, чи не 

має у депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме: 

додаткових доповідей, повідомлень щодо цього питання. 

 

Стаття 40. Оголошення початку розгляду питання порядку денного 

1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного 

оголошується головуючим на засіданні. 

2. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до 

порядку денного, повідомляє про назви і редакції проектів документів (в 

тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований 

порядок розгляду питання відповідно до цього регламенту. 

3. Головуючий може запропонувати об'єднати обговорення кількох 

пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього 

приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення 
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приймається радою без обговорення більшістю голосів від присутніх на 

засіданні. 

4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити 

повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі 

повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи висту- 

пу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі 

повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне 

засідання не можна відкрити через відсутність кворуму. 

5. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово 

доповідачеві з цього питання. 

 
ІІІ. 8. Порядок надання слова 

 

Стаття 41. Регламент розгляду питання 

1. Розгляд питання порядку денного включає: доповідь, співдоповідь, 

запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключне слово 

доповідача. 

2. Для доповіді надається час тривалістю до 10 хвилин, співдоповіді – до 

7 хвилин, постановку запитання – до 1 хвилини, відповіді на запитання – до 1 

хвилин, час на запитання та відповіді доповідачеві – до 10 хвилин і 

заключного слова – до 3 хвилин. 

3. Для виступів в обговоренні надається час до 5 хвилин; для повторних 

виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого 

обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів 

рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – до 3 

хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів 

голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і 

довідок, внесення поправок – до 2 хвилини. 

4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з 

присутніх депутатів не заперечує. У разі наявності заперечень триваліший 

час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням. 

5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час 

продовжується на відповідний термін. 

6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом 

інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд 

перерваного питання починається спочатку. 
 

Стаття 42. Надання слова 

1. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого 

питання порядку денного подається головуючому після оголошення початку 

розгляду питання. 

2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий 

оголошує список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається. 

3. Головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, 

підтвердженим підняттям руки. 
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4. Депутат (крім голови громади, секретаря ради, голів постійних 

комісій ради, представників фракції та доповідача) може виступити на 

засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися 

на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході 

засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі 

необхідності процедурним рішення ради, прийнятим без обговорення. 

5. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючий на засіданні 

надає слово для довідки, відповіді на запитання, роз'яснень та щодо: 

1) порядку ведення засідання ради; 

2) поставлення відкладеного питання; 

3) поставлення питання про неприйнятність; 

4) внесення поправки або заперечення щодо неї. 

6. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання 

слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і 

стенограми засідань не вносяться. 

7. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім 

заяви, не надається. 

8. Головуючий надає слово старості, щодо якого розглядається рішення, 

якщо при підготовці проекту такого рішення не було досягнуто його 

попереднього схвалення старостою. 

 

Стаття 43. Гарантоване право виступу 

1. Кожна із фракцій (груп), постійних комісій а також кожний староста 

має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на 

виступ одного свого представника (для старост – особистого виступу) з 

питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. 

2. Гарантоване право виступу належить депутату, автору (співавтору) 

проекту рішення чи поправки, яка голосується, на його прохання. 

3. Гарантоване право виступу належить депутату, обраному у 

відповідному населеному пункті, якого стосується проект рішення, що 

розглядається, зокрема: з питань розробки містобудівної документації, 

надання дозволів на будівництво, відведення земель в межах цього 

населеного пункту тощо. 

4. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання: 

1) голові бюджетної комісії ради та керівнику фінансового відділу – з 

питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків бюджету 

громади; 

2) особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, 

якщо щодо цього є процедурне рішення ради. 

5. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить 

представникові ініціативної групи від якої було внесене на розгляд питання в 

порядку місцевої ініціативи. 
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Стаття 44. Відмова від виступу 

1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, 

передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним 

чергою, повідомивши про це головуючого. 

2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається,  

що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ 

іншому депутату. 
 

Стаття 45. Вимоги до виступу 

1. Доповіді та співдоповіді виголошують з трибуни. 

2. В разі, якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час 

надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі 

виступу від депутатської групи та фракції чи комісії ради – зазначає і їх 

назву. 

3. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому 

надано слово. 

4. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, 

що розв'язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та 

можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення. 

5. Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проекту рішення, 

яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити визначену 

позицію промовця щодо цього питання. 

6. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або 

усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні 

оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутатам 

почергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може 

уточнити та доповнити його. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не 

ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні. 

7. Якщо депутат вважає, що доповідач або головуючий на засіданні 

неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі 

звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи 

зауважень. Слово надається одразу після звернення. 

 
Стаття 46. Закінчення обговорення 

1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про 

перехід до голосування. 

2. З цього моменту слово може надаватися тільки з процедурних питань, 

способу чи порядку голосування й тільки до моменту оголошення 

головуючим голосування. 
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ІІІ. 9. Розгляд питань порядку денного 

 

Стаття 47. Загальний порядок розгляду питань порядку денного 

1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, 

розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені. 

2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за 

рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після 

обговорення за скороченою процедурою. 

3. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її 

обґрунтуванням, опонентів пропозиції, а також заслуховується виступ з 

цього питання голови або секретаря ради і представника відповідної комісії. 

4. Питання порядку денного, які попередньо не розглянуто відповідною 

постійною чи іншою комісією у виняткових випадках можуть бути включені 

до порядку денного шляхом прийняття відповідного рішення. Перед 

розглядом такого питання по суті робиться перерва для розгляду цього 

питання відповідними комісіями. 

5. Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення 

ради, прийнятого раніше, внесення доповнень та поправок до нього, 

необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради. 

7. Детальний порядок розгляду питань порядку денного встановлено в 

розділіІІІ.9 цього регламенту. 
 

Стаття 48. Скорочена процедура розгляду питань порядку денного 

1. Рішення щодо поправок, а також з процедурних питань та інших 

прямо зазначених у регламенті питань приймаються радою після скороченого 

обговорення, яке включає: 

1) виступи ініціаторів з внесенням та обґрунтуванням пропозицій; 

2) виступ голови або представника профілюючої комісії, якщо 

приймається рішення щодо питання, яке готувала ця комісія; 

3) виступи депутатів на підтримку та проти прийняття пропозиції; 

4) уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які 

надійшли і будуть ставитися на голосування; 

5) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної 

зареєстрованої фракції. 

2. При застосуванні процедури скороченого обговорення головуючий на 

засіданні надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів. 

 

Стаття 49. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення 

1. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися: 

1) пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду 

питання; 

2) питання про неприйнятність та відкладені питання; 

3) пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду 

цього питання на поточному пленарному засіданні, та поправки до них; 
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4) пропозиції і поправки комісії, що визначена головною з цього 

питання; 

5) пропозиції і поправки, внесені депутатськими фракціями та групами; 

6) інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на 

засіданні ради встановлена регламентом. 

 

Стаття 50. Перерва перед голосуванням 

1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування 

голова комісії чи керівник фракції може внести мотивовану пропозицію про 

перерву у засіданні для узгодження позицій щодо голосування. 

2. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і 

вважається схваленою за підтримки третини депутатів, зареєстрованих на 

засіданні. 

3. Тривалість перерви визначається головуючим в межах від 15 до 30 

хвилин. 

 

Стаття 51. Рішення про неприйнятність питання до розгляду 

1. У ході обговорення питань депутати, голова громади чи представник 

виконавчого комітету ради у будь-який час можуть порушити питання про 

неприйнятність проекту рішення з цього питання за таких підстав: 

1) їх невідповідності Конституції України, чинним законам або 

попереднім рішенням ради; 

2) їх прийняття не входить до компетенції ради. 

2. У разі порушення кількох питань про неприйнятність, їх обговорення 

здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх 

надходження. 

3. Рішення про неприйнятність приймається більшістю від загального 

складу ради. 

 

Стаття 52. Відкладення розгляду питання 

1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть 

запропонувати відкласти це питання, а саме – перенести його розгляд чи 

прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи 

здійснення певних дій. 

2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від 

загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом. 

 

Стаття 53. Розгляд пропозицій про неприйнятність та про 

відкладення питання 

1. Розгляд і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо 

відкладеного питання здійснюються одразу після їх внесення та обговорення 

за скороченою процедурою. 

2. Обговорення і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо 

відкладеного питання відбувається до голосування по проекту рішення, їх 

відносно якого ці питання внесено. 



Проект 

3. У разі внесення кількох відкладених питань вони обговорюються 

одночасно. 

 
ІІІ. 10. Порядок голосування пропозицій 

 

Стаття 54. Загальні вимоги до голосування пропозицій 

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у 

письмовому вигляді і не були відкликані. 

2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо 

обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і 

ставить їх на голосування також. 

3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи 

поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо його 

сформульовано нечітко або він не стосується обговорюваного питання, або 

суперечить раніше прийнятим рішенням, або повторює по суті відхилений 

радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою 

без обговорення. 

4. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту 

при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку 

денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування 

рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову. 

 

Стаття 55. Голосування альтернативних пропозицій 

1. У разі, коли дві або більше пропозицій (проектів рішення), щодо 

одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), 

рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування 

пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для 

подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких 

пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Однією 

з альтернатив може бути прийняття проекту рішення у першому читанні і 

відправлення проекту на доопрацювання у комісіях ради. 

2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для 

подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається 

прийнятою в цілому; в інших випадках її подальше обговорення і 

голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування 

голосування про її прийнятність для розгляду. 

 

Стаття 56. Голосування поправок 

1. Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування 

раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення 

пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції. 

2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна 

поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування 

не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції. 



Проект 

3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок головуючий 

проводить голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть 

пропозиції, потім – щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після 

неї – щодо поправки-доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть 

проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде 

відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не 

ставиться. 

4. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому 

ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками. 

 

Стаття 57. Оголошення суті голосування 

1. Перед голосуванням, головуючий зачитує тексти пропозиції чи 

поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається 

ініціатор внесення тексту. 

2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які 

виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх 

зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо 

кожної поправки чи пропозиції окремо. 

3. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в 

цілому. 

4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його 

результати і прийняте рішення. 

 

ІІІ. 11. Прийняття рішень 

 

Стаття 58. Прийняття радою рішень 

1. На пленарних засіданнях рада може приймати у межах своєї 

компетенції та відповідно до вимог Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» нормативні та інші акти у формі рішень. 

2. Рада може давати та ухвалювати на пленарних засідання: 

1) доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи 

ради, і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії; 

2) звернення – рішення ради, направлені до непідпорядкованих раді 

суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив; 

3) заяви – рішення ради, що містить позицію ради з певних питань; 

2. Рішення ради приймається після обговорення на її пленарному 

засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків 

голосування з процедурних питань, визначених цим Регламентом. При 

встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради 

включається голос Великолучківського сільського голови, якщо він бере 

участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. 

3. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом 

відкритого поіменного голосування депутатів, окрім випадків, визначених 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення 

приймається таємним голосуванням. 



Проект 

4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування 

ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і 

до оголошення його результатів слово нікому не надається. 

5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод 

під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без 

обговорення. 

6. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада 

може прийняти процедурне рішення про переголосування. 

 

Стаття 59. Відкрите голосування 

1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на 

пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите поіменне голосування. 

Відкрите голосування за допомогою електронної системи підрахунку голосів 

здійснюється у режимі фіксації волевиявлення депутатів. Якщо електронна 

система голосування відсутня у місці голосування або не працює, підрахунок 

голосів здійснюється Лічильною комісією, утвореною у порядку, 

передбаченому цим Регламентом. 

2. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу 

після закриття пленарного засідання і надаються виконавчим апаратом Ради 

уповноваженим представникам депутатських фракцій та груп, а також 

депутатам Ради, за їх письмовим зверненням. 

3. Для забезпечення роботи електронної системи у режимі голосування, 

зазначеного у пункті 1 цієї статті, кожному депутату Ради видається іменна  

картка для голосування з його прізвищем. Іменні картки для голосування 

зберігаються у депутатів Ради до кінця скликання. 

4. У разі втрати іменної картки депутат Ради звертається із заявою до 

голови Ради щодо видачі йому дублікату іменної картки. Для забезпечення 

технічної можливості виготовлення дублікату іменної картки заява подається 

не пізніше як за 10 днів до початку сесії. 

5. За відсутності технічної можливості до початку сесії виготовити 

дублікат іменної картки депутата, він голосує підняттям руки, про що 

головуючий повідомляє на засіданні, та цей факт фіксується в протоколі 

пленарного засідання Ради. 

 
Стаття 60. Загальні положення про таємне голосування 

1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, 

передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для 

таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє апарат 

Ради за дорученням голови Ради або іншої особи, яка скликала пленарне 

засідання Ради. 

3. Протоколювання процедури таємного голосування та підрахунок 

голосів під час таємного голосування здійснює Лічильна комісія. 



Проект 

4. Протоколи Лічильної комісії про виготовлення бюлетенів для 

голосування та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів 

зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради. 

5. Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без 

стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням 

депутата забороняється. 

 

Стаття 61. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування 

1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за 

матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для 

таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, 

призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо. 

2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного 

голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна 

було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з 

волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, 

має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за 

допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє 

волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», 

«ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено 

кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти 

відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби 

унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, 

яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного 

символу (варіанту відповіді). 

3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у 

кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на  

апарат Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного 

голосування дає голова Ради або інша особа, на вимогу якої скликане 

пленарне засідання Ради. У випадку проведення першого засідання Ради 

нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом Ради 

за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії для чого 

у пленарному засіданні оголошується перерва. 

4. Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного 

голосування передаються представником апарату Ради голові Лічильної 

комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають 

бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені 

вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради. 

5. Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не 

відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим 

Регламентом, у засіданні Ради оголошується перерва для виготовлення нових 

бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною 

комісією. Нові бюлетені виготовляються виконавчим апаратом Ради під 

контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії. 

6. Недійсними вважаються бюлетені: 



Проект 

- невстановленого зразка; 

- в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду; 

- у яких голосуючим не зроблено жодної позначки; 

- в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата Ради; 

- до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному 

засіданні. 

7. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше 

бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про 

одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються 

недійсними і проводиться переголосування. 

 

Стаття 62. Процедура таємного голосування 

1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються 

Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна 

комісія перед початком голосування перевіряє наявність місць для таємного 

голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі 

необхідні умови для додержання таємності голосування. 

2. Бюлетені видаються безпосередньо біля місць для таємного 

голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного 

голосування. 

3. Кожному депутату Ради після пред'явлення ним посвідчення та 

проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для 

таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного 

голосування. 

4. Голосування проводиться у місці для таємного голосування і 

здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища 

кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти 

відповіді «так», «ні» або «утримався» - якщо питання передбачає кілька 

варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, 

яка повинна знаходитися біля місця для таємного голосування. 

 

Стаття 63. Таємне голосування списком кандидатур6 

1. Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування 

щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом. 

2. Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному порядку. 

3. Підрахунок голосів здійснюються щодо кожної кандидатури окремо. 

Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні списком 

вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів 

Ради, при дотриманні умов Регламенту. 

4. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів, щодо цих 

кандидатів проводиться повторне голосування, якщо жоден з них не надасть 

заяву про самовідвід. 
 
 

6 Це необов’язкованорма.Тобтовиможетенепередбачатиможливістьголосуваннясписком. Відповідно,його 

тодійнеможливо будепровести. 



Проект 

Стаття 64. Підведення підсумків таємного голосування 

1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється 

Лічильною комісією відкрито. 

2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до 

протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів 

Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою 

окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному 

засіданні Ради. 

3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або 

визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні Ради, 

відповідає на запитання депутатів Ради. 

 
Стаття 65. Наслідки порушення порядку таємного голосування 

1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку 

голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією 

недійсними. 

2. Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при 

визначенні результатів голосування порушено порядок визначення 

результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться 

повторне голосування. 

 

Стаття 66. Підписання, зупинення та набуття чинності рішень ради 

1. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття 

підписується Великолучківським сільським головою, а у випадках, 

визначених цим регламентом, головуючим на засіданні ради. 

2. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може 

бути зупинено Великолучківським сільським головою і внесено на 

повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень. 

3. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. 

Якщо рада відхилила зауваження голови і підтвердила попереднє рішення 

двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає 

чинності незалежно від підписання його головою громади і оприлюднюється. 

4. Якщо голова громади у двотижневий термін не скликав пленарного 

засідання ради чи не вніс зупиненого рішення на розгляд ради, воно набирає 

чинності незалежно від підписання його головою громади і оприлюднюється. 

5. У випадку, коли голова громади не підписує прийняті радою в межах 

її компетенції рішення, рада може поставити питання про незабезпечення 

головою громади наданих йому повноважень. 

6. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного 

оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший 

строк введення цих актів у дію. 



Проект 

7. Оприлюднення актів Ради здійснюється шляхом: на офіційному ВЕБ- 

сайті сільської ради http://www.velykoluchkivska-sr.gov.ua 
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ІІІ. 12. Спеціальні процедури прийняття рішень 

 

Стаття 67. Обрання голів постійних комісій 

1. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі 

голови і членів комісії. Голови комісій можуть обиратися як окремим 

голосування, так і голосуванням в цілому за склад комісії та її голови, що 

визначається процедурним рішенням ради. 

2. Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради висуваються 

головою громади та депутатами з урахуванням пропозицій депутатських 

фракцій пропорційно їх представництву та з урахуванням згоди кандидатів. 

3. У разі внесення головою узгодженого з депутатськими фракціями 

списку голів постійних комісій, за процедурним рішенням ради, голосування 

здійснюється за списком у цілому, при цьому обговорення кандидатур на 

пленарному засіданні не проводиться. 

4. Список кандидатів для обрання на посади голів постійних комісій 

ради повинен містити: 

1) прізвища, імена та по батькові кандидатів на посади голів відповідних 

комісій; 

2) дані про їх фракційну та партійну приналежність; 

3) назви фракцій, які висунули відповідних кандидатів. 

4. У разі коли голосування за списком голів постійних комісій не 

привело до їх обрання, голова громади вносить кандидатури на посади голів 

комісій, голосування по яким кандидатурах відбувається окремо. 

5. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії надається 

слово для виступу та відповідей на запитання. 

6. У разі вибуття голови постійної комісії із складу депутатів, голова 

громади за поданням фракції, від якої висувався цей голова комісії, 

пропонує кандидатуру на цю посаду. В разі, якщо такий кандидат не 

обраний, пропозиції щодо кандидатів може вносити депутати та депутатські 

фракції. 

 

Стаття 68. Відкликання голови постійної комісії 

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час звільнений з 

посади за рішенням ради, прийнятим відкритим поіменним голосуванням. 

2. Пропозиції про звільнення з посади голови постійної комісії ради 

вносяться: 

1) сільським головою; 
 

 
7 Відповідно до вимог законодавства спосіб оприлюднення усіх актів ради має бути визначений радою. Якщо ви 

обираєте одразу кілька способів оприлюднення, наприклад веб-сайт, дошка оголошень або місцева газета, не 

забутьтевказати, що рішеннянормативногохарактерунабувають чинності з моментупершогооприлюдненняу 

одномуізобранихрадоюджерел,якщобільшпізнійтермінвведеннярішенняудіюневизначенийсамоюрадою. 

http://www.velykoluchkivska-sr.gov.ua/


Проект 

2) за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її 

засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії); 

3) не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості. 

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної 

комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, 

визначеного нею. 

4. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді 

та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання, та 

відповідає на запитання депутатів. 

5. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії має містити 

відомості про причини відкликання. 

6. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не 

прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на 

голосування не раніше наступної сесії. 
 

Стаття 69. Обрання членів виконавчого комітету ради 

1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною 

радою. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується 

радою за пропозицією сільського голови за винятком кандидатур осіб, які 

обіймають посади секретаря ради та старост, які входять до складу 

виконавчого комітету за посадою. 

2. Внесені на розгляд ради кандидатури членів виконавчого комітету 

обговорюються в постійних комісіях, депутатських фракціях та групах, які 

готують щодо кандидатур мотивовані висновки і у разі потреби роблять 

доповіді на пленарних засіданнях. 

3. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого 

комітету, не пізніше як за 3 дні до свого засідання повинні отримати через 

секретаріат ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур, які 

включають автобіографію, відомості про освіту та професійну діяльність 

кандидата. У разі необхідності комісії можуть запросити додаткову 

інформацію в межах своїх повноважень, визначених законодавством та цим 

регламентом. 

4. Розгляд кандидатур до складу виконкому постійними комісіями ради 

відбувається за участю цих кандидатур, яким депутати можуть ставити 

запитання відповіді по темі обговорення. 

5. Кандидати на посади заступників сільського голови обов’язково 

обговорюються на пленарному засіданні, виступають та дають відповідають 

на запитання. Щодо інших кандидатів у члени виконкому та їх персональні 

виступи на засіданнях ради є обов'язковими, якщо цього вимагає хоча б одна 

з постійних комісій чи фракцій ради. 

6. В обговоренні кандидатур на посади заступників сільського голови, 

членів виконкому можуть брати участь тільки депутати. 

7. Рада приймає процедурне рішення про голосування щодо кожної 

кандидатури окремо чи списком. 



Проект 

8. Якщо запропонована сільським головою кандидатура не дістала 

підтримки необхідної більшості депутатів, голова сільської ради у 

десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться 

нове обговорення і голосування. 

9. Питання про звільнення із займаних посад заступників сільського 

голови, керівників утворених радою органів підлягає розгляду й 

обговоренню не раніш як через тиждень і не пізніше як через два тижні з 

моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання 

заступникам сільського голови і керівникам вказаних органів надається слово 

для виступу. 

 

Стаття 70. Звільнення з посад за власним бажанням 

1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено 

цим регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за 

власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім’я сільського 

голови. 

2. Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту 

оголошення цієї заяви на пленарному засіданні ради, при цьому голосування 

не проводиться. 

 

Стаття 71. Дострокове припинення повноважень сільського голови 

1. Повноваження Великолучківського сільського голови достроково 

припиняються у випадках, передбачених законодавством України. 

 

Стаття 72. Дострокове припинення повноважень депутата ради 

1. Повноваження депутата Великолучківської сільської ради достроково 

припиняються у випадках та з урахуванням процедур, передбачених 

законодавством України. 

 

Стаття 73. Дострокове припинення повноважень сільської ради 

1. Дострокове припинення повноважень Великолучківської сільської 

ради відбувається у випадках та з урахуванням процедур, передбачених 

законодавством України. 

 

Стаття 74. Розгляд проекту бюджету 

1. Підготовка проекту бюджету є обов'язком виконавчого комітету 

ради, що здійснюється ним у співпраці з постійними комісіями ради. 

2. Проект місцевого бюджету має бути збалансованим і таким, що 

забезпечує оптимальний розподіл видатків в межах усієї території громади та 

враховує потреби першочергового розвитку окремих поселень, що входять до 

складу громади. 

3. Перший місцевий бюджет ради, утвореної внаслідок добровільного 

об’єднання планується із врахуванням особливостей, передбачених 

законодавством України. 

4. Проект бюджету подається депутатам не пізніш як за тиждень до 



Проект 

визначеного терміну закінчення розгляду проекту в постійних комісіях. 

Засідання постійних комісій відбуваються за участю представника 

фінансового органу і керівників відповідних виконавчих органів ради. 

Постійні комісії передають свої поправки до проекту бюджету у профілюючу 

постійну комісію. 

5. Поправки можуть бути лише такого змісту: 

1) скоротити статтю видатків (доходів); 

2) виключити статтю видатків (доходів); 

3) збільшити статтю видатків (доходів); 

4) додати нову статтю видатків (доходів). 

6. Якщо постійна комісія або депутат вносять пропозицію про 

збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов'язані запропонувати 

на ту ж саму суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел 

або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають 

до кожної поправки письмове обґрунтування. У разі недотримання цих вимог 

поправка не приймається до розгляду. 

7. Протягом не більше тижня на засіданнях профілюючої постійної 

комісії розглядаються поправки, що надійшли у визначений термін. Про час 

цих засідань офіційно повідомляються інші постійні комісії. 

8. Управління фінансів готує доповідь про бюджет, а профілююча 

постійна комісія готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік 

відхилених поправок. 

9. Після обговорення на голосування ставиться проект доручення щодо 

врахування у проекті бюджету висновків і пропозицій постійних комісій. 

Якщо проект такого доручення не підтримується, рада приймає рішення або 

про повернення проекту доручення на доопрацювання в постійні комісії, або 

про розгляд на пленарному засіданні всіх поправок, що надійшли в 

профілюючу постійну комісію з дотриманням вимог, зазначених у цій статті. 

10. Виконавчий комітет ради протягом не більше двох тижнів 

доопрацьовує проект бюджету відповідно до доручення ради і подає 

доопрацьований проект на затвердження. 

11. Перед остаточним розглядом проекту бюджету на сесії ради 

бюджетна комісія ради разом із виконавчим комітетом проводять громадські 

слухання з питань бюджету відповідно до норм статуту громади. 

12. В обов’язковому порядку проводяться громадські слухання щодо 

внесення змін до бюджету, звітів про його виконання, розподілу вільного 

залишку коштів. 

ІІІ. 13. Набрання чинності рішень ради 

Стаття 75. Набрання чинності рішень ради 

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з 
дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній 

строк введення цих рішень у дію. 



Проект 

2. Акти ради ненормативного характеру набувають чинності з моменту 

їх підписання відповідно до цього Регламенту. 

3. Акти ради оприлюднюються у спосіб, визначений статтею 66 цього 

Регламенту. 

4. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом 

прийнятого рішення виправлення вносяться негайно, якщо невідповідності 

мають місце в документі, вивішеному на стенді ради. 

5. У разі якщо невідповідність виявлена в опублікованому тексті, 

секретар ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого 

опублікування прийнятого тексту рішення. 

ІІІ. 14. Дисципліна та етика пленарних засідань 

Стаття 76. Дотримання регламенту виступів 

1. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливих 

висловлювань, непристойних та лайливих слів, закликати до незаконних і 

насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця 

про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його 

виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на 

даному засіданні. 

2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній 

повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може 

припинити його виступ. 

3. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, 

мікрофон може бути вимкнуто без попередження. 

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або 

висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з 

яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень 

позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після 

позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання. 

5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні 

неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі 

звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для 

пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає 

депутату слово одразу або в кінці обговорення, але до голосування; в 

останньому випадку головуючий на засіданні одразу повідомляє депутатів 

про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде 

надано слово. 

 

Стаття 77. Дотримання дисципліни в залі засідань 

1. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і 

слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу 

(вигуками, оплесками, вставанням тощо). 

2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, 

головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. 



Проект 

Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада 

може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо 

депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє 

засідання до виконання депутатом вимоги головуючого. 

3. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її 

роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів. 

4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні 

засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити 

засідання. 

5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв'язку з 

обставинами, зазначеними у ч. 1 цієї статті, рада збирається у наступний за  

розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений 

головуючим. 

 

Стаття 78. Відсутність депутата на засіданнях ради 

1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його 

обрано, допускається лише з поважних причин. 

2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, 

які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же 

час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було 

прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених підстав 

раду повідомляє секретар ради. 

3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є 

його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове 

увільнення від роботи у зв'язку із хворобою, доглядом за дитиною та іншими 

обставинами, коли згідно із законодавством працівник має право на 

тимчасову відпустку. 

4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про 

це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку 

пленарного засідання. 

 

ІІІ. 15. Протокол та запис засідання 

 

Стаття 79. Протокол пленарного засідання ради 

1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань 

здійснює посадова особа, якій рада доручає ці обов'язки. Протокол засідання 

ради підписує головуючий на засіданні. 

2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного 

засідання Ради, зокрема (але не виключно): 

1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, відомості про 

дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради; 

2) загальне число депутатів ради, кількість депутатів Ради, 

зареєстрованих на пленарному засіданні Ради; список запрошених на сесію, 

які були присутніми на сесії; 

3) питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які 



Проект 

винесені на голосування; 

4) прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні 

Ради і виступаючих; 

5) прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від 

голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням 

найменування питання, винесеного на розгляд; 

6) результати голосування і прийняті рішення; 

7) запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по 

запитах. 

3. До протоколу сесії додаються: 

1) тексти доповідей і співдоповідей; 

2) тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з 

припиненням обговорення питань; 

3) список присутніх на сесії депутатів; 

4) поправки і доповнення до проектів рішень; 

5) довідки, зауваження; 

4. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто 

головою сільської ради, а у разі його відсутності — секретарем сільської 

ради, а у випадку, передбаченому Регламентом, - депутатом сільської ради, 

який за дорученням депутатів головував на її засіданні. 

5. Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються 

на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.8 

 

Стаття 80. Запис засідання 

1. За наявності технічної можливості проводиться аудіо- або 

відеофіксація пленарного засідання ради. 

 

Стаття 81. Зберігання протоколів та записів 

1. Запис і протокол засідання ради є офіційними документами, що 

підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою. 

2. Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання ради у 

секретаря ради і передають до архіву з початком роботи ради нового 

скликання. 

3. Протокол закритого засідання зберігають у порядку, встановленому 

для документів з обмеженим доступом. 

4. Запис засідання зберігається у секретаря ради протягом одного року 

від дати його проведення і передається до архіву. 

5. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків 

запису за їх особистими заявами до секретаря ради. 

6. Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для 

ознайомлення за їх зверненням. 
 

8 Норма, обов’язкова для виконання з квітня 2014 року. Окремі ради визначають стенограминевід’ємною 

частиноюпротоколупленарногозасідання.У такомувипадкубудьтеготові до необхідностіоприлюдненняу 

тому числі йстенограм. 



Проект 

7. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням 

секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію. 

 
РОЗДІЛ IV. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, 

ВІДДІЛИ, УПРАВЛІННЯ ТА ІНШІ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СІЛЬСЬКОЇ 

РАДИ 

 
I. 1. Виконавчий орган сільської ради 

Стаття 82. Виконавчий комітет сільської ради 

1. Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який 

утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення 

повноважень ради, сільського голови, її виконавчий комітет здійснює свої 

повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. 

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною 

радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради 

затверджується радою за пропозицією сільського голови. 

3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського, 

голови, заступника (заступників) сільського голови, керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та 

інших виконавчих органів ради, інших осіб. 

4. До складу виконавчого комітету сільської ради входять також за 

посадою секретар відповідної ради, староста (старости). 

5. Очолює виконавчий комітет сільської ради відповідно сільський 

голова. У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря 

виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар 

відповідної ради. 

6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто 

працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань 

виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках 

звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з 

відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та 

інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого 

комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. 

7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у 

ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності 

їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» для сільського голови. 

8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його 

утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - 

також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. 



Проект 

9. До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити 

депутати відповідної ради, крім секретаря ради. 

Стаття 83. Повноваження виконавчого комітету сільської ради 

1. Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати 

питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

до відання виконавчих органів ради. 

2. Виконавчий комітет ради: 

1) попередньо розглядає та схвалює проекти місцевих програм соціально- 

економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, 

прогноз місцевого бюджету, проект місцевого бюджету, проекти рішень з 

інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради; 

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів 

ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної 

власності Великолучківської територіальної громади, заслуховує звіти про 

роботу їх керівників; 

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому 

відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових 

осіб. 

3. Сільська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень 

між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими 

органами ради та сільським головою (у тому числі з метою забезпечення 

надання адміністративних послуг у строк, визначений законом) в межах 

повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчим органам сільських рад. 

 

Стаття 84. Організація роботи виконавчого комітету сільської ради 

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його 

засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно 

сільським, головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення 

ним цієї функції - заступником сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на 

місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від 

загального складу виконавчого комітету. 

Повноваження, пов’язані з наданням адміністративних послуг, 

здійснюються виконавчим комітетом сільської ради у визначений законом 

строк. 

IV. 2. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської ради 

Стаття 85. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської 

ради 



Проект 

1. Сільська рада у межах затверджених нею структури і штатів 

може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для 

здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих 

органів сільських рад. Організаційні засади реалізації повноважень 

виконавчих органів сільських рад щодо здійснення державної 

регуляторної політики визначаються Законом України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є 

підзвітними і підконтрольними сільській раді, підпорядкованими її 

виконавчому комітету, сільському голові. 

3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів 

ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським 

головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за 

погодженням з відповідними органами виконавчої влади. 

4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі 

органи радизатверджуються сільською радою. 

 

 
Секретар ради О. 

Строїн 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
24.12.2020 с.В.Лучки № 

 

 

 
Про створення адміністративної комісії, 

затвердження Положення про адміністративну 

комісію та зразків документів адміністративної 

комісії 

 

Керуючись статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статею 215 Кодексу України про адміністративні 

порушення, з метою забезпечення належної роботи адміністративної комісії, 

сільська рада вирішила: 
1. Створити адміністративну комісію при виконавчому комітеті 

Великолучківської сільської ради та затвердити її склад (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про адміністративну комісію при виконавчому 

комітеті Великолучківської сільської ради (додаток 2). 

3. Затвердити зразки документів адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Великолучківської сільської ради .(додаток 3,4,5,6,7). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

 

 

 

 

Сільський голова В.Коштура 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення третьої сесії 

восьмого скликання 

24.12.2020 № 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про адміністративну комісію 

при виконавчому комітеті Великолучківської сільської ради 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Адміністративна комісія – це колегіальний орган, який утворюється при 

виконавчому комітеті Великолучківської сільської ради для розгляду і 

вирішення справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, 

віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання 

інших органів (посадових осіб) та діє на громадських засадах. 

Метою створення адміністративної комісії є ре6алізація функцій 

виконавчого комітету сільської ради у сфері забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав і свобод законних інтересів громадян 

Великолучківської сільської ради, відповідно до чинного законодавства 

України. 

1.2. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Великолучківської 

сільської ради (далі - адміністративна комісія) у своїй діяльності керується 

Конституцією України, Кодексом України про адміністративні 

правопорушення, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, а 

також рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету. 

 

2. ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ 

 

2.1. Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні 

правопорушення, виховання громадян у дусі чіткого і неухильного 

дотримання існуючих норм права, чесного ставлення до державного і 

громадського обов’язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також 

запобігання нових правопорушень, як самими правопорушниками, так і 

іншими особами. 

2.2. Адміністративна комісія розглядає, відповідно до чинного законодавства, 

справи про адміністративні правопорушення, віднесені Кодексом України про 

адміністративні правопорушення до їх відання: 

- у сфері охорони культурної спадщини; 

- у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів; 

- у сільському господарстві; 

- на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку; 

- в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та 

благоустрою; 

- в галузі торгівлі; 

- що посягають на громадську безпеку; 

- що посягають на встановлений порядок управління. 
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2.3. Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і 

об'єктивне        з'ясування        обставин        кожної        справи,        вирішення  

її в точній відповідності з законодавством, виконання   винесеної 

постанови,   а   також   виявлення   причин   та   умов,    що    сприяли 

вчиненню адміністративних правопорушень,   запобігання   правопорушення 

м, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності. 

2.4. Створення і склад адміністративної комісії, порядок розгляду нею справ 

про адміністративні правопорушення визначається чинним законодавством та 

цим Положенням, що затверджується рішенням Великолучківської сільської 

ради. 

2.5. Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед радою та її 

виконавчим комітетом та їм підзвітна. Виконавчий комітет сільської ради 

може провадити зміни в складі адміністративної комісії з наступним внесенням 

на затвердження сільської ради. 

2.6. Адміністративна         комісія         діє         в складі голови 

(заступник голови або член виконавчого комітету), заступника голови, 

відповідального секретаря, з правом голосу на засіданнях комісії, і не менш як 

6   членів   комісії,   які   діють   в   ній    на    громадських    засадах.    До 

складу комісії входять депутати Рад, представники профспілкових 

організацій, трудових колективів. 

До    складу    адміністративної    комісії    не    можуть     входити 

представники державних органів, службові особи яких мають право складати 

протоколи про адміністративні правопорушення, а 

також працівники прокуратури, суду і адвокати. 

2.7. Адміністративна комісія в своїй діяльності спирається на широкий актив 

громадськості. Адміністративна комісія в усіх питаннях, віднесених до її 

компетенції, взаємодіє з постійними комісіями депутатів сільської ради та 

комісіями, утвореними при сільській раді. 

2.8. Адміністративна комісія організує облік розглянутих справ про 

адміністративні правопорушення, узагальнює практику цих справ у межах 

території, що підпорядкована Великолучківській сільській раді. 

Адміністративна комісія, встановивши при розгляді конкретних справ, або в 

результаті узагальнення практики їх розгляду, причини та умови, що сприяли 

вчиненню адміністративних правопорушень, вносить у виконавчий комітет 

або посадовій особі органу місцевого самоврядування пропозиції про вжиття 

заходів щодо усунення цих причин та умов. Не пізніше, як у місячний строк 

по пропозиції має бути вжито необхідних заходів і про результати 

повідомлено адміністративну комісію, що внесла пропозицію. 

2.9. Діловодство у справах, що розглядаються адміністративною комісією, 

ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, цього Положення та інших актів законодавства про 

адміністративні правопорушення. 

2.10. Справа, що заводиться адміністративною   комісією,   повинна 

містити титульний лист на справу, протокол про адміністративне 

правопорушення і постанову комісії, дані про оповіщення осіб, які беруть 

участь у справі, про день і час засідання комісії, вручення або надсилання 

постанови особі, до якої її винесено, відмітки про звернення до виконання 
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постанови, хід і результати її виконання та   інші   документи   у   цій 

справі. Справи групуються (підшиваються) протягом одного місяця по 

закінченню поточного діловодного року за умови їх виконання або ж протягом 

одного місяця після їх виконання. При групуванні справи складається опис 

документів у справі, справа прошивається, аркуші нумеруються. 

2.11. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення 

адміністративної комісії покладається на виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради. 

2.12. Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності, заступник 

голови: 

- керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на 

комісію завдань; 

- головує на засіданнях комісії з правом брати участь у голосуванні; 

- забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що 

підлягають розгляду на черговому засіданні; 

- вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової 

підготовки членів адміністративної комісії; 

- підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне 

правопорушення. 

2.13. Відповідальний секретар адміністративної комісії, а у разі його 

відсутності член комісії, який обирається на засіданні адміністративної комісії 

більшістю голосів, шляхом відкритого голосування усім присутнім на 

засіданні складом комісії: 

- заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення 

окрему справу; 

- здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні 

правопорушення; 

- веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії; 

- вирішує       організаційні       питання       проведення       засідань 

комісії; 

- разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про 

адміністративне правопорушення; 

- веде діловодство адміністративної комісії, облік розглянутих справ про 

адміністративні правопорушення, забезпечує схоронність цих справ, групує 

справи, складає та підписує опис документів у справі та засвідчуваний напис 

справи відповідно до п.2.10 цього Положення; 

- звертає постанови до виконання і контролює їх виконання. 

2.14. Адміністративна комісія користується штампом та печаткою 

виконавчого комітету Великолучківської сільської ради. 

2.15. Голова комісії, заступник голови комісії, відповідальний секретар комісії 

здійснюють представництво інтересів комісії в судах усіх інстанцій. 

 

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

3.1. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про 

адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку 
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уповноваженою на те службовою особою, відповідно до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Адміністративна комісія повертає протокол до органу, що його склав у 

випадку виявлення порушень вимог до складання протоколу, а також за інших 

підстав, коли за інформацією представленою в протоколі неможливо 

встановити (знайти) особу правопорушника, недостатньо доказів для 

притягнення його до відповідальності, недостатньо інформації, необхідної для 

притягнення правопорушника до відповідальності, тощо. 

3.2. Засідання комісії проводиться у разі необхідності, є правомочним, якщо в 

ньому беруть участь не менш як половина від загального складу комісії. 

3.3. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються 

адміністративною комісією відносно громадян, зареєстрованих або тих, які 

фактично мешкають на території Великолучківської сільської ради (ОТГ). 

3.4. Справи розглядаються відкрито. 

3.5. Справу про адміністративне правопорушення адміністративною комісією 

не може бути розпочато, а розпочата підлягає закриттю за таких обставин: 

1) відсутність події і складу адміністративного правопорушення; 

2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного 

правопорушення шістнадцятирічного віку; 

3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність; 

4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони; 

5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного 

стягнення; 

6) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність; 

7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне 

правопорушення строків, передбачених статтею 38 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення; 

8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу 

(посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або 

нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне 

правопорушення, а також повідомлення про підозру особі у кримінальному 

провадженні по даному факту; 

9) смерть особи, щодо якої було розпочато справу. 

3.6. Адміністративна комісія розглядає   справи   в п'ятнадцятиденний строк 

з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та 

інших матеріалів справи. 

3.7. Адміністративна комісія розглядає листи, заяви та звернення громадян, 

органів державної влади, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань, віднесених 

до її компетенції. Приймає рішення з конкретного звернення, про що 

повідомляє заявника в строки і в порядку, передбаченому Законом України 

«Про звернення громадян» та іншими законами України. 

3.8. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності. В разі відсутності цієї особи, справу може 

бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96YWtvbi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvODA3MzEtMTAjbjE5NQ%3D%3D/
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місце і час розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про 

відкладення розгляду справи. 

3.9. При підготовці до розгляду справи, відповідальний секретар 

адміністративної комісії вирішує такі питання: 

- чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи; 

- чи правильно складено протокол та інші матеріали справи; 

- чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її 

розгляду; 

- чи витребувано необхідні додаткові матеріали; 

- чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, потерпілого їх законних представників і 

адвоката. 

3.10. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної 

комісії, яка розглядає дану справу. У разі відсутності голови та заступника 

голови комісії, присутні члени комісії можуть шляхом відкритого голосування 

простою більшістю від присутніх обрати головуючого на засіданні, який має 

право підпису постанов. Головуючий на засіданні адміністративної комісії 

оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної 

відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, 

відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, їх права 

і обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне 

правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у 

розгляді справ, досліджуються докази й вирішуються клопотання. 

3.11. Адміністративна комісія, при розгляді справи про адміністративне 

правопорушення, зобов’язана з’ясувати: 

- чи було вчинено адміністративне правопорушення; 

- чи винна дана особа в його вчиненні; 

- чи підлягає вона адміністративній відповідальності; 

- чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність; 

- чи заподіяно майнову шкоду та інші обставини, що мають значення для 

правильного вирішення справи. 

3.12. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення, 

адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються: 

- дата і місце засідання; 

- найменування і склад комісії; 

- зміст справи, що розглядається; 

- відомості про явку осіб, які беруть участь у справі; 

- пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і 

результати їх розгляду; 

- документи і речові докази, досліджені під час розгляду справи; 

- відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення порядку та 

строків її оскарження. 

Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на 

засіданні і відповідальним секретарем. 

3.13. По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія 

виносить одну з таких постанов: 

- про накладення адміністративного стягнення; 
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- про закриття справи. 

3.14. За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати 

такі адміністративні стягнення: 

- попередження; 

- штраф. 

При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення, 

адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідною 

статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими 

актами, які передбачають відповідальність за адміністративні 

правопорушення. 

При накладенні стягнення, адміністративна комісія враховує характер 

вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий 

стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність. 

Якщо одночасно розглядаються дві або більше справи про вчинення однією 

особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в 

межах санкцій, встановлених за більш серйозне правопорушення з числа 

вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з 

додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке 

з вчинених правопорушень. 

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш, як через два місяці 

з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два 

місяці з дня його виявлення. 

3.15. Постанова про закриття справи виноситься в разі оголошення усного 

зауваження, а також в разі наявності обставин, що виключають провадження в 

справі про адміністративне правопорушення, зазначених у Кодексі України 

про адміністративні правопорушення. 

3.16. Постанова комісії повинна містити: 

- найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову; 

- дату розгляду справи; 

- відомості про особу, щодо якої розглядається справа; 

- викладення обставин, установлених під час розгляду справи; 

- зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане 

адміністративне правопорушення; 

- прийняте по справі рішення. 

Постанова повинна містити вказівку про порядок і строки її оскарження. 

Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів 

від складу комісії, присутніх на засіданні. У разі рівності голосів вирішальним 

голосом є голос голови комісії або його заступника, у разі відсутності голови 

комісії. Постанова підписується головуючим на засіданні і відповідальним 

секретарем. 

3.17. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. 

Копія постанови (засвідчена в установленому порядку головуючим на 

засіданні з проставленням печатки виконавчого комітету ради) протягом трьох 

днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови 

в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання. 

Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови 

висилається, про це робиться відповідна помітка та до справи долучається 



Проект 

другий екземпляр супровідного листа щодо надсилання постанови відповідній 

особі. Постанова адміністративної комісії скріплюється печаткою виконавчого 

комітету Великолучківської сільської ради. 

3.18. Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом 

десяти днів з дня винесення постанови особою, відносно якої її винесено, а 

також потерпілим у виконавчий комітет Великолучківської сільської ради або 

до суду. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин, цей строк 

адміністративною комісією за заявою особи, відносно якої винесено 

постанову, може бути поновлено. 

Скарга на постанову подається в адміністративну комісію, яка винесла 

постанову, якщо інше не встановлено законодавством. 

Постанову адміністративної комісії може бути опротестовано прокурором. 

У разі надходження скарги або протесту на постанову адміністративна комісія 

протягом трьох діб надсилає скаргу разом з справою в орган, куди 

оскаржується постанова. 

3.19. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком 

постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді 

попередження, а також винесення прокурором протесту, зупиняє виконання 

постанови до розгляду скарги або протесту. 

3.20. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного 

стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими 

органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, 

посадовими особами і громадянами. 

3.21. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного 

стягнення звертається до виконання, відповідно до правил, установлених 

Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

3.20. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, 

відповідальний секретар адміністративної комісії робить відповідну відмітку у 

справі. 
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Додаток 3 

до рішення третьої сесії 

восьмого скликання 
24.12.2020 № 

 

Протокол №   

засідання адміністративної комісії 
при виконавчому комітеті Великолучківської сільської ради 

 

  20 року    
 

Присутні: голова комісії –   , заступник голови комісії – 

  , члени комісії –    
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Розгляд протоколів про адміністративні правопорушення. 

 

Перед початком розгляду протоколів про адміністративні правопорушення 
   , головою адміністративної комісії, було оголошено склад 

(прізвище, ініціали) 
адміністративної комісії, а після розгляду протоколів про адміністративні правопорушення було 
прийнято постанови про накладення адміністративного стягнення/закриття справи. 

1.СЛУХАЛИ: 

  , голову адміністративної комісії, яка/який повідомила(в), 

(прізвище, ініціали) 

що на розгляд адміністративної комісії надійшов протокол, складений 
  , на гр.    

(посада,прізвище, ініціали особи, яка склала протокол)   (прізвище, 

ініціали) 

за порушення ст. КУпАП. 
  , секретаря адміністративної комісії, яка/який повідомила(в), 
(прізвище, ініціали) 

що гр.  був(ла) належним чином повідомлений(на) про час і місце 
(прізвище, ініціали) 

проведення засідання комісії, та від нього(неї) не надходило (надійшло) клопотання про 
перенесення розгляду справи (розгляд справи без участі). 

Інших матеріалів по справі не надходило. 

1. ВИСТУПИЛИ: 
Гр.  , який(а) . 

(прізвище, ініціали правопорушника) 
 

 

Члени комісії з пропозиціями щодо виду стягнення, яке необхідно застосувати до гр. 
. 

(прізвище, ініціали) 
1. ВИРІШИЛИ: 

За порушення ст. КУпАП притягнути гр. до 

(прізвище, ініціали) 
адміністративної відповідальності та накласти адміністративне стягнення у виді 
  . 

(вид адміністративного стягнення) 
 

 

1. ВИРІШИЛИ: 
За порушення ст. КУпАП притягнути гр. до 

(прізвище, ініціали) 
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адміністративної відповідальності та накласти адміністративне стягнення у виді 

  . 
(вид адміністративного стягнення) 

2. СЛУХАЛИ: 
   , голову адміністративної комісії, яка/який повідомила(в), 

(прізвище, ініціали) 

що на розгляд адміністративної комісії надійшов протокол, складений 

   , на   гр.  за 
(посада,прізвище, ініціали особи, яка склала протокол) (прізвище, ініціали) 

порушення ст. КУпАП. 

   , секретаря адміністративної комісії, яка/який повідомила(в) 

(прізвище, ініціали) 
про строки розгляду протоколів про адміністративні правопорушення і те, що на сьогодні строк 

накладення адміністративного стягнення на гр.    

(прізвище, 
ініціали) 

закінчився (про відсутність події і складу адміністративного правопорушення, інше). 
Інших матеріалів по справі не надходило. 

2. ВИСТУПИЛИ: 
Члени комісії з пропозиціями щодо результатів розгляду протоколу, складеного на гр. 

  . 

(прізвище, ініціали) 
2. ВИРІШИЛИ: 

 

На підставі ч. ст.  КУпАП закрити справу про адміністративне правопорушення, 

яке вчинив(ла) гр.  (одноголосно). 

(прізвище, ініціали) 
 

Голова комісії       

(підпис) (Прізвище, 

ініціали) 

Секретар комісії       
(підпис) (Прізвище, 

ініціали) 

 
 

Секретар ради О.Строїн 
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ПОСТАНОВА №   

про накладення адміністративного стягнення 

Додаток 4 

до рішення третьої сесії 
восьмого скликання 

 

« » 20 року с. В.Лучки 
 

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Великолучківської сільської ради у складі 
 

  , розглянувши 
(П.І.Б. членів комісії, присутніх на засіданні) 

протокол про адміністративне правопорушення від «       » 20   року,серія       № , 
який складено     

  встановила, що 

гр.,   

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження) 
реєстраційний номер облікової картки платника податків , 

який працює     

проживає за адресою:      
 

вчинив    
 

і цим порушив ст. Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(найменування нормативного акта) 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 24, 283, 284 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, адміністративна комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Накласти на гр. , 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

який вчинив    

і цим порушив ст. Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(найменування нормативного акта) 
адміністративне стягнення    

 

(вид адміністративного стягнення) 
Штраф стягується на користь виконавчого комітету Великолучківської сільської ради та 

вноситься безпосередньо у відділенні банку, або поштовому відділенні на рахунок бюджету села: 

р/р № , одержувач – , код ОКПО – 
  , код банку – , код платежу – . 

Штраф має бути сплачено не пізніше як через 15 днів з дня вручення постанови. У разі несплати  

штрафу в установлений строк, постанову буде направлено до відділу державної виконавчої служби для  

примусового виконання. 

На підставі ч.2 ст. 308 КУпАП у разі несплати штрафу протягом 15-ти днів з метою примусового 

виконання цієї постанови органом державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний 

розмір штрафу у сумі 
 

Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів з дня її винесення, в порядку, передбаченому 
статтями 288, 289 КУпАП. 

Постанова набирає заключної сили після закінчення строку на оскарження 
(  ). 

Строк пред’явлення до   виконання   протягом   3   місяців   з   дня   винесення   постанови   (до 

  ). 
 

Голова комісії       
(підпис) (Прізвище, ініціали) 

Секретар комісії       
(підпис) (Прізвище, ініціали) 
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Розписка про одержання постанови 

Постанову № від « » 20 року 
  одержав « » 20 року  

(прізвище, ім'я, по батькові)( підпис) 

 

Секретар сільської ради О.Строїн 
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Додаток 5 

до рішення третьої сесії 
восьмого скликання 

 

 

 

 
  20 року 

с.    

ПОСТАНОВА №   

про закриття справи 

 

Адміністративна комісія району при виконавчому комітеті 

сільської      ради      у      складі  _ 
розглянувши 

(П.І.Б. членів комісії, присутніх на засіданні) 

протокол про  адміністративне правопорушення від  « »       20 

року,серія  №  ,  який   складено 

встановила, що 
 

гр.,  
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків      

який працює      

проживає за адресою:     
вчинив    

і цим порушив ст. Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(найменування нормативного акта) 

Розглянувши матеріали справи, керуючись ст.ст. 283, 284 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, адміністративна комісія 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

На   підставі   ч.               ст. Кодексу України про адміністративні 

правопорушення закрити справу про адміністративне правопорушення, яке вчинив 

гр.  . 
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження) 

Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів з дня її винесення в порядку, 

передбаченому статтями 288, 289 КУпАП. 

 
Голова комісії   _ 

(підпис) 

   
(Прізвище, ініціали) 

Секретар комісії    
(підпис) 

   
(Прізвище, ініціали) 

 
Розписка про одержання постанови 

Постанову № від 20 року 
  одержав 20 року    

(прізвище, ім'я, по батькові)( підпис) 

 

 

Секретар сільської ради О.Строїн 



Проект 

Додаток 6 

до рішення третьої сесії 
восьмого скликання 

 

 
ВИМОГИ 

до справи адміністративної комісії району при виконавчому комітеті сільської ради 

 

Справа адміністративної комісії повинна містити: 

- протокол про адміністративне правопорушення; 
- дані про сповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час 

засідання адміністративної комісії; 

- вручення або надіслання постанови особі, щодо якої її винесено; 
- відмітки про виконання постанови, хід і результати її виконання та 

інші документи у цій справі, які складаються у хронологічному порядку; 

- титульний лист на справу 

ЗРАЗОК 
 

Прізвище правопорушника     

ім’я правопорушника      

по батькові правопорушника      

постанова АК від №   

порушення ч. ст. КУпАП 

виконано   

- опис документів у справі 

 

Опис документів у справі 
№ п/п Найменування документів Аркуш справи Примітка 

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Секретар сільської ради О.Строїн 



Проект 
 

 

 

 

 
ЗРАЗОК 

Додаток 7 

до рішення третьої сесії 

восьмого скликання 

24.12.2020 № 

 

 

ЖУРНАЛ 

обліку матеріалів про адміністративні правопорушення 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

 

Дата 
реєстрації 

протоколу 

 
Дата 

складання 
та номер 

протоколу 

Прізвище 

та ініціали, 

посада 

посадової 

особи, яка 

склала 
протокол 

 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 

правопорушника 

 

Дата вчинення 
правопорушення та 

його коротка суть 

 

 
Стаття 
КУпАП 

 
Орган, 

який 
розглянув 

справу 

 
Дата розгляду 

справи 
та прийняте 

рішення 

 
Відмітка 

про виконання 

адміністративно 

го стягнення 

 

 

Примітка 

           

 
 

 
 

Секретар сільської ради О.Строїн 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.12.2020 с.В.Лучки № 

 
Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади, 

забезпечення в них чистоти та належногосанітарного стану 

 
 

Відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про охорону 

навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, „Про охорону 

атмосферного повітря”, „Про основи містобудування”, з метою забезпечення 

чистоти і належного санітарного стану населених пунктів Великолучківської 

сільської територіальної громади, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

2. Затвердити Правила благоустрою території населених пунктів, 

Великолучківської сільської територіальної громади, забезпечення в них 

чистоти та належного санітарного стану згідно що додаються. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову Коштура В.О. 

 

 
 

Сільський голова В.Коштура 



Проект 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення третьої сесії 

восьмого скликання 

24.12.2020 № 

 
Правила благоустрою території населених пунктів Великолучківської сільської 

територіальної громади, забезпечення в них чистоти та належного 

санітарного стану 

 

 
I. Загальні положення 

1. Правила благоустрою території населених пунктів 

Великолучківської сільської ради, забезпечення в них чистоти та належного 

санітарного стану (далі Правила) встановлені на підставі п.44 ч.1 ст. 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України 

„Про благоустрій населених пунктів”, і є обов’язковими для виконання всіма 

розташованими на відповідній території підприємствами, установами та 

організаціями незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а 

також громадянами, які постійно або тимчасово проживають, або 

перебувають на території населених пунктів Великолучківської сільської 

ради. 

2. Правила містять загальнообов’язкові на території населених 

пунктів Великолучківської сільської ради норми, за порушення яких 

передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні 

правопорушення. 

3. Контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих 

на виконання цих Правил, координація дій відповідних посадових осіб, 

пов’язаних з їх виконанням, здійснюється Великолучківською сільською 

радою. 

 
II. Обов’язки відповідальних посадових осіб підприємств, 

установ, організацій, а також громадян 

3. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, 

незалежно від форм власності, а також громадяни зобов’язані: 

3.1. Утримувати у належному санітарно-технічному стані будівлі, 

споруди, свої та прилеглі території. Своєчасно і якісно усувати недоліки в 

утриманні території, будівель, споруд, обладнання, архітектурних малих 

форм, реклами і рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою; 

3.2. Здійснювати постійний благоустрій і утримання власних, 

прилеглих та закріплених територій і об’єктів в належному санітарному стані 



Проект 

і зовнішньому вигляді, своєчасно (за наявності відповідних дозволів) 

ремонтувати приміщення, фарбувати фасади будівель і споруд, оновлювати 

написи назв вулиць та номерних знаків на будинках, написи назв 

підприємств, установ, організацій тощо. 

Межі благоустрою та озеленення прилеглих територій встановлюються 

в граничних межах землекористувачів ( землевласників) до прибордюрної 

частини включаючи дорогу завширки 50 см від дорожнього борту. 

При відсутності з будь-якого боку підприємства, установи, організації 

чи житлової забудови межі прилеглої території встановлюються на відстані 

50 м від огорожі. 

Межі прилеглої до малих архітектурних форм (кіоски, павільйони, 

магазини) встановлюються на відстані 10 м по периметру споруди. 

Закріплення додаткових територій здійснюється виконкомом сільської 

ради. 

3.3. Забезпечувати щорічне, і після стихійного лиха, обстеження 

відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені 

обстеження актами; 

3.4. Розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, малі 

архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою на підставі 

проектно-дозвільної документації, затвердженої у встановленому порядку; 

3.5. При організації вуличної торгівлі, у тому числі під час 

проведення масових заходів, забезпечувати своєчасне прибирання, збір та 

вивезення сміття з відведеної території, не допускати його накопичення; 

3.6. Проводити будівельні роботи, насипання, намивання грунту, 

піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, 

побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, суворо 

дотримуючись вимог проекту організації будівництва і тільки на підставі 

дозволу відповідно до чинного законодавства; 

3.7. Забезпечувати вивезення твердих побутових і негабаритних 

відходів, а також харчових відходів згідно з вимогами діючих санітарних 

норм; 

3.8. Забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття та 

твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримувати їх в 

належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами і 

правилами; 

3.9. Утримувати зелені насадження (посадка, обрізка дерев і кущів, 

косіння газонів, боротьба з бур’янами, поливання зеленої зони і газонів), 

мити шляхи, тротуари, доріжки і прибудинкові території та прибирання 

снігу, виконувати згідно з з санітарними нормами і правилами; 

3.10. Дотримуватись порядку утримання та поводження з домашніми та 

іншими тваринами (свійські тварини та птиця мають бути закритими в 

спеціально відведених місцях дворогосподарства); 

3.11. Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати 

земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво; 



Проект 

3.12. Вживати заходи щодо виключення можливості винесення 

автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і 

розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова 

матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із 

незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря; 

3.13. Не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних 

майданчиках та прилеглих до них територіях, забезпечувати виконання 

заходів по запобіганню пилоутворення на територіях об’єктів, не допускати 

відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари, у 

водойми; 

3.14. При проведенні ремонтних робіт на фасадах будинків і споруд для 

забезпечення техніки безпеки використовувати захисну сітку чи плівку 

відповідно до проекту виконання робіт.; 

3.15. Відновлення покриття проїзної частини після завершення робіт з 

прокладання інженерних мереж, або тимчасового їх використання для 

облаштування будівельного майданчика виконувати за типом існуючих на 

всю ширину та довжину в межах розриття або зайняття проїзної частини, а 

тротуарів — на всю ширину та довжину в межах розриття або зайняття 

фігурними елементами мощення; 

3.16. Власникам або експлуатуючим організаціям інженерних мереж та 

шляхово-транспортних споруд при погодженні проектно-дозвільної 

документації на прокладання інженерних мереж в обов’язковому порядку 

зазначати перелік підприємств, установ та організацій, які отримали технічні 

умови на проектування на даній ділянці вулиці, площі і т. п., та не виконали 

роботи, з метою організації одночасного їх прокладання та відновлення 

благоустрою. 

3.17. Укласти договір із спеціалізованим підприємством на вивезення, 

розміщення і утилізацію відходів. 

 
III. Дії відповідальних посадових осіб підприємств, установ, організацій, 

а також громадян, що забороняються цими Правилами 

 
4. Відповідальним посадовим особам підприємств, установ, організацій, 

а також громадянам забороняється: 

4.1. Захаращувати території населених пунктів Великолучківської 

сільської ради матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами,  

відходами виробництва, накопиченням снігу та криги тощо. 

4.2. Самовільно, без дозволу власника (землекористувача), висаджувати 

дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося 

проектом благоустрою і суперечать будівельним нормам і правилам. 

4.3. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, 

відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для 

цього місцях та влаштовувати звалища. 
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4.4. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за 

межами будівельних майданчиків. 

4.5. Розміщувати, ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, 

механізми у невизначених (заборонених) для цього місцях. 

4.6. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових 

огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях. 

4.7. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття 

та твердих побутових відходів. 

4.8. Наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, 

рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях. 

4.9. Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, 

тротуарах, шляхах, набережних тощо. 

4.10. Самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно- 

рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони та тимчасові 

споруди і конструкції, перешкоджаючі вільному пересуванню людей. 

4.11. Вивішувати дорожні знаки без погодження з відповідними 

органами в межах їх повноважень. 

4.12. Розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки та відходи 

виробництва тощо у невизначених для цього місцях. 

4.13. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я тощо на вулицях, 

площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у 

контейнерах і урнах. 

4.14. Самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, 

причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності 

відповідного дозволу. 

4.15. Викидати через прорізи будівель сміття тощо без обладнаних для 

цього пристроїв. 

4.16. Утримувати території, споруди, малі архітектурні форми, 

обладнання, рекламні засоби, елементи зовнішнього благоустрою в 

незадовільному санітарному і технічному стані. 

4.17. Звалювати сміття в річки, ставки, прибережні території, а також в 

місцях масового відпочинку, лісосмугах, парках, скверах і інших зелених 

насадженнях. 

4.18. Пересування вулицями міста механізмів на гусеничному ходу без 

трейлерів і відповідних пристосувань до них. 

 
ІV. Права відповідальних посадових осіб підприємств, 

установ, організацій, а також громадян 

5. Мають право вносити в установленому порядку на розгляд 

Великолучківської сільської ради пропозицій з питань благоустрою 

населених пунктів; 

5.1. Брати участь у виконанні робіт з благоустрою населених пунктів; 



Проект 

5.2. Визначати балансоутримувача об’єктів благоустрою, які 

перебувають у приватній власності; 

5.3. Користуватись об’єктами благоустрою населених пунктів; 

5.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну 

інформацію про затвердження правил благоустрою території населеного 

пункту та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту; 

5.5. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної 

майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності 

балансоутримувачів об»єктів благоустрою; 

5.6. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених 

пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, тротуарів, 

вулиць, інших об’єктів благоустрою. 

 

 
V. Відповідальність за порушення Правил 

6. Порушення, а також недотримання цих Правил тягне за собою 

адміністративну відповідальність згідно Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

6.1. В разі вчинення значного правопорушення із завданням збитків 

правопорушник несе кримінальну відповідальність у відповідності до 

чинного законодавства. 
 

VI. Заключні положення 

7. Керівники підприємств, установ та організацій (орендарі, якщо це 

передбачено договором) зобов’язані постійно утримувати належні їм, 

закріплені та прилеглі території у належному санітарно-технічному стані. 

7.1. У разі оренди території, будівель і приміщень порядок утримання їх 

в належному технічному і санітарному стані встановлює орендодавець в 

договорі оренди. 

7.2. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає 

відповідальності за санітарний стан з власника. 

7.3. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів спрямований на 

забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами 

вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил 

благоустрою території населених пунктів, забезпечення в них чистоти та 

належного санітарного стану та інших нормативно-правових актів. 



Проект 

 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.12.2020 с.В.Лучки № 

 

Про укладення договору оренди 

 

Розглянувши заяву директора НВП «Сіненергія» щодо перекладення 

договорів оренди приміщень комунальної власності, відповідно до ст. 26 

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

«Про оренду державного та комунального майна», сесія сільської ради 

вирішила: 
 

1. Укласти з НВП «Сіненергія» договір оренди на нежитлові 

приміщення терміном на 1 (один) рік, які розташовані за адресами: 

- с. Великі Лучки, вул. Гагаріна, 30; 

- с. Великі Лучки, вул. Головна, 72 «а»; 

- с. Ракошино, вул. Дружби, 20 

 

2. Встановити орендну плату за використання приміщення в розмірі 20 

% від вартості майна, визначеної відповідно до Звіту про оцінку майна. 

 
3. Сільському голові заключити з орендарем договір оренди у 

встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на Постійну комісія 

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

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

 

 
 

Сільський голова В. Коштура 



Проект 

 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.12.2020 с.В.Лучки № 

 

Про укладення договору оренди 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ « Комп’ютерні системи «СТІНГ» Раті 

Йосипа Йосиповича щодо укладення договору оренди приміщення 

комунальної власності, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», сесія сільської ради вирішила: 

 

2. Укласти з ТОВ « Комп’ютерні системи «СТІНГ» договір оренди на 

нежитлове приміщення, площею 5 (п’ять) кв.м. терміном на 1 (один) 

рік, розташоване за адресою с.Ракошино, вул. Бенедиківська,2. 

 

3. Встановити орендну плату за використання приміщення в розмірі 20 

% від вартості майна, визначеної відповідно до Звіту про оцінку майна. 

 
4. Сільському голові заключити з орендарем договір оренди у 

встановленому законодавством порядку. 

 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на Постійну комісія 

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

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

 
 
 

Сільський голова В. Коштура 



Проект 

 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.12.2020 с.В.Лучки № 

 
Про затвердження розпоряджень сільського голови 

 
 

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

самоврядування в Україні», сесія сільської ради вирішила: 

1. Затвердити розпорядження сільського голови: 

від 14.12.2020 року № 91 «Про внесення змін в помісячний розпис». 

від 21.12.2020 року №75 «Про внесення змін до помісячного розпису 

бюджету Великолучківської сільської ради на 2020 рік. 
 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на Постійну 

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

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

 

 
 

Сільський голова В. Коштура 



Проект 

 

                      

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
24.12.2020 с.В.Лучки № 

 

 
Про виготовлення гербових номерних печаток, штампів для 

вчинення нотаріальних дій та реєстрації актів цивільного стану 

 

 

Керуючись статтями 10, 25, 26, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану», постанови Кабінету Міністрів України від 

30.11.2011року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у 

центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевих органах виконавчої влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 

листопада 1998 року № 1893 «Про затвердження інструкції про порядок обліку, 

зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв 

інформації, які містять службову інформацію», Правил організації з діловодства та 

архівного зберігання документів у держаних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом 

Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року №1000/5, постановою Кабінету 

Міністрів України від 02.03.2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації 

місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру» з метою належного надання адміністративних 

послуг на всій території сільської територіальної громади, а саме вчинення 

уповноваженими посадовими особами органу місцевого самоврядування нотаріальних 

дій, здійснення державної реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця 

проживання та зняття з реєстрації, видачі довідок, характеристик за місцем проживання,  

актів обстеження, інших документів, сільська рада вирішила: 

 

1. Виготовити номерні гербові печатки для довідок, вчинення нотаріальних дій та 

реєстрації актів цивільного стану (на печатці повинні міститися такі відомості: 

Закарпатська область Мукачівський район Великолучківська сільська рада Україна, 

04350398 та затвердити такого зразка: 

1) №1 – с.Великі Лучки; 

2. Виготовити  номерні гербові печатки для довідок, вчинення нотаріальних дій та 

реєстрації актів цивільного стану (на печатці повинні міститися такі відомості: 



Проект 

Закарпатська область Мукачівський район Великолучківська сільська рада Україна, 

04350398 та затвердити такого зразка: 

2) №2 – с.Зняцьово; 

3. Виготовити номерні гербові печатки для довідок, вчинення нотаріальних дій та 

реєстрації актів цивільного стану (на печатці повинні міститися такі відомості: 

Закарпатська область Мукачівський район Великолучківська сільська рада Україна, 

04350398 та затвердити такого зразка: 

2) №3 – с.Кальник; 

4. Виготовити номерні гербові печатки для довідок, вчинення нотаріальних дій та 

реєстрації актів цивільного стану (на печатці повинні міститися такі відомості: 

Закарпатська область Мукачівський район Великолучківська сільська рада Україна, 

04350398 та затвердити такого зразка: 

2) №4 – с.Ракошино; 

3. Видати: 

- гербову номерну печатку № 1 – Зозуля Івану Івановичу, заступнику сільського голови з 

питань виконавчих органів ради 

- гербову номерну печатку № 2 – Сирохман Діані Василівні старості 

- гербову номерну печатку № 3 – Шкоба Сергію Андрійовичу старості 

- гербову номерну печатку № 4 – Головчак Юрію Миколайовичу старості 

 

4. Виготовити номерні кутові штампи виконавчого Великолучківської сільської ради в 

кількості 4 примірники для видачі довідок встановлених зразків, характеристик за 

місцем проживання, актів обстеження, інших документів та затвердити такого зразка 

№ 1 - .с.В.Лучки 

№ 2- с.Зняцьово 

№ 3 - .с.Кальник 

№ 2- с.Ракошино 

5. Видати: 

- штамп № 1 – _, спеціалісту; 

- штамп № 2 – _, спеціалісту; 

- штамп № 3 – _, спеціалісту; 

- штамп № 4 – _, спеціалісту; 
 

6. Виготовити штампи для реєстрації місця проживання у кількості 4 примірники та 

зняття з місця реєстрації у кількості     примірники     та вручити їх: , 

штампи затвердити такого зразка 

№ 1 - .с.В.Лучки 

№ 2- с.Зняцьово 

№ 3 - .с.Кальник 

№ 2- с.Ракошино 



Проект 

 

-3- 

7. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання печаток та 

штампів на: Зозуля Івана Івановича, заступника сільського голови з питань виконавчих 

органів ради, Сирохман Діану Василівну старосту, Шкоба Сергія Андрійовича 

старосту, Головчак Юрія Миколайовича старосту. 

 

8. Виготовити номерні печатки для державних реєстраторів (на печатці повинні 

міститися такі відомості: Закарпатська область Мукачівський район Великолучківська 

сільська рада Україна, 04350398 та затвердити такого зразка: 

1) №1 – державний реєстратор; 

2) №2 – державний реєстратор; 

 

8. Ведення журналу обліку та видачі номерних гербових печаток та штампів доручити 

керуючому справами виконкому Великолучківської сільської ради Логойда Т.І. 

 

9. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 
 

Сільський голова В.Коштура 



Проект 

 

 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
24.12.2020 с.В.Лучки № 

 

 

Про клопотання перед Мукачівською районною радою та 

Мукачівською райдержадміністрацією на надання згоди на безоплатну 

передачу в комунальну власність Великолучківської сільської ради 

бюджетних установ, їх майна 

Відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року №1482 «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись абзацом 3 

пунктом 10 розділу «Прикінцевих та перехідних положення», статей 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги наявність фактичної 

потреби та відповідність вимогам чинного законодавства враховуючи пропозиції 

постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та депутатів сільської ради, з 

метою належного розвитку та діяльності Великолучківської сільської територіальної 

громади, сільська рада вирішила: 

1. Клопотати перед Мукачівською районною радою, Мукачівською районною 

державною адміністрацією, Управлінням освіти, молоді та спорту Мукачівської 

районної державної адміністрації передати Великолучківській сільській раді майно (яке  

перебуває на балансі управління освіти, молоді та спорту Мукачівської 

райдержадміністрації та рахується за відповідними навчальними закладами (основні 

засоби, фонди, нематеріальні активи, інші нематеріальні оборотні активи, матеріали, 

малоцінні та швидкозношувальні предмети)) загальноосвітніх шкіл згідно додатку 1 до 

цього рішення та дошкільних навчальних закладів згідно додатку 2 до цього рішення у 

власність Великолучківської сільської територіальної громади. 

1.1. Управлінню освіти, молоді та спорту Мукачівської районної державної 

адміністрації припинити оперативне управління (оренду) майном загальноосвітніх шкіл 

згідно додатку 1 до цього рішення та майном дошкільних навчальних закладів згідно 

додатку 2 до цього рішення, зняти його з балансу та передати на баланс 

Великолучківській сільській територіальній громаді. Відповідні рішення сільських рад 

про передачу в оперативне управління даного майна, яке належить територіальним 

громадам сіл В.Лучки, Ракошино, Зняцьово, Кальник, вважати такими, що втратили 

чинність з 01.01.2021 р. 



Проект 

1.2. Клопотати перед Мукачівською районною державною адміністрацією, 

Управлінням освіти, молоді та спорту Мукачівської районної державної адміністрації 

врегулювати трудові відносини працівників бюджетних установ зазначених у додатку 1 

та додатку 2 до цього рішення у відповідності до положень Кодексу законів про працю 

України. 

1.3. Великолучківській сільській раді створити спільну комісію з Управлінням 

освіти, молоді та спорту Мукачівської районної державної адміністрації для приймання- 

передачі закладів освіти, їх майна, нематеріальних активів та відповідних документів. 

Комісії скласти акти приймання-передачі та подати на затвердження сесії 

Великолучківської сільської ради. 

2. Клопотати перед Мукачівською районною радою, Мукачівською районною 

державною адміністрацією, Відділом культури Мукачівської районної державної 

адміністрації передати Великолучківській сільській раді майно (яке перебуває на балансі 

відділу культури Мукачівської райдержадміністрації та рахується за відповідними 

закладами культури (основні засоби, фонди, нематеріальні активи, інші нематеріальні 

оборотні активи, матеріали, малоцінні та швидкозношувальні предмети)) закладів 

культури згідно додатку 3 до цього рішення у власність Великолучківської сільської 

територіальної громади. 

2.2. Відділу культури Мукачівської районної державної адміністрації припинити 

оперативне управління майном закладів культури згідно додатку 3 до цього рішення, 

зняти його з балансу та передати на баланс Великолучківської сільської ради. Відповідні 

рішення сільських рад про передачу в оперативне управління даного майна, яке належить 

територіальним громадам сіл   В.Лучки, Ракошино, Зняцьово, Кальник вважати такими, 

що втратили чинність з 01.01.2021 р. 

2.3. Клопотати перед Мукачівською районною державною адміністрацією, 

Відділом культури Мукачівської районної державної адміністрації врегулювати трудові 

відносини працівників бюджетних установ зазначених у додатку 3 до цього рішення у 

відповідності до положень Кодексу законів про працю України. 

2.4. Великолучківській сільській раді створити спільну комісію з відділом 

культури Мукачівської районної державної адміністрації для приймання-передачі 

закладів культури, їх майна, нематеріальних активів та відповідних документів. Комісії 

скласти акти приймання-передачі та подати на затвердження сесії Великолучківської 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

 
 

Сільський голова В.Коштура 



Проект 

Додаток 1 

до рішення третьої сесії 

восьмого скликання 

24.12.2020 №7 

 

 

 

Перелік загальноосвітніх шкіл: 

 

1. Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області. 

2. Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області. 

3. Червенівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області. 

4. Червенівська загальноосвітня школа І ступеня Мукачівської районної ради 

Закарпатської області. 

5. Зняцівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області. 

6. Комунальна організація (установа, заклад) „Драгинський навчально- 

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

ради Закарпатської області. 

7. Ракошинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області. 

8. Ракошинська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів з угорською мовою 

навчання Мукачівської районної ради Закарпатської області. 

9. Руськівська загальноосвітня школа І –  ІІ ступенів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області. 

10. Чопівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-сад І 

ступеня» Ракошинської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області. 

11. Кальницька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області. 

12. Корпус Кальницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Мукачівської районної ради 

Закарпатської області. 

13. Медведівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області. 

 
 

Секретар сільської ради О.Строїн 



Проект 

 

 

Додаток 2 

до рішення третьої сесії 

восьмого скликання 

24.12.2020 № 

 

 

Перелік дошкільних навчальних закладів: 

 

1. Великолучківський ДНЗ №1 Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області. 

2. Великолучківський ДНЗ №2 Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області. 

3. Червенівський ДНЗ Зняцівської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області. 

4. Зняцівський ДНЗ Зняцівської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області. 

5. Ракошинський ДНЗ №1 Ракошинської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області. 

6. Ракошинський ДНЗ №2 Ракошинської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області. 

7. Ракошинський ДНЗ №3 Ракошинської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області. 

8. Ракошинський ДНЗ №4 Ракошинської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області. 

9. Руськівський ДНЗ Ракошинської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області. 

10. Кальницький ДНЗ Кальницької сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області. 

11. Медведівський ДНЗ Кальницької сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області. 

 
 

Секретар сільської ради О.Строїн 



Проект 

 

 

Додаток 3 

до рішення третьої сесії 

восьмого скликання 

24.12.2020 № 

 
Перелік закладів культури: 

 

Бібліотечні установи: 
 

1. Бібліотека с.В.Лучки. 

2. Бібліотека с.Червеньово. 

3. Бібліотека с.Зняцьово. 

4. Бібліотека с.Кальник. 

5. Бібліотека с.Кузьмино. 

6. Бібліотека с.Медведівці. 

7. Бібліотека с.Ракошино. 

8. Бібліотека с.Кайданово. 

9. Бібліотека с.Домбоки. 

 
Клубні установи 

 

1. Будинок культури с.В.Лучки. 

2. Клуб с.Н.Лучки. 

3. Клуб с.Червеньово. 

4. Клуб с.Драгиня. 

5. Клуб с.Кінлодь. 

6. Клуб с.Медведівці. 

7. Клуб с.Кузьмино. 

8. Клуб с.Р.Кучава. 

9. Клуб с.Кальник. 

10. Клуб с.Шкуратівці. 

11. Клуб с.Домбоки. 

12. Будинок культури с.Ракошино. 

13. Клуб с.Кайданово. 

14. Клуб с.Чопівці. 

 

Дитячі школи мистецтв: 
 

1. Дитяча школа мистецтв с.В.Лучки. 

2. Дитяча школа мистецтв с.Ракошино. 

 

Секретар сільської ради О.Строїн 



Проект 
 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
24.12.2020 с.В.Лучки № 

 
Про затвердження перспективного плану роботи військового обліку 

 
 

Відповідно до пункту 7 до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія сільської ради вирішила: 

 

1. Затвердити Перспективний план роботи військового обліку 

Великолучківської сільської ради військовозобов’язаних та призовників на 2021 рік. 

2. Затвердити графік звірки даних облікових карток первинного обліку 

військовозобов’язаних, які знаходяться на обліку території Великолучківської сільської 

ради з даними погосподарських книг на 2021 рік. 

 

 
 

Сільський голова В. Коштура 
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