
Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №__ 

 

 
Про початок повноважень депутатів 

Великолучківської сільської ради 
 

 

 

 

Заслухавши інформацію голови Великолучкіської сільської 

територіальної виборчої комісії Шваб А.В. про підсумки виборів депутатів 

Великолучківської сільської ради VІІІ скликання, керуючись статею 45, 

частиною 2 статті 46, статею 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, частиною 2 статті 4, частиною 1 статті 9 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», частиною 12 статті 85 Закону України «Про місцеві 

вибори», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року 

№572-р «Про затвердження перспективного плану формування територій 

громад Закарпатської області» сільська рада вирішила: 

1. Прийняти до відома факт початку повноваження депутатів 

Великолучківської сільської ради VІІІ скликання по округах: 

 

Андрейко Іван Дмитрович – територіальний виборчий округ №1 

Волошин Любов Ярославівна – перший кандидат (1) 

Габовда Василь Васильович - перший кандидат (1) 

Габовда Василь Васильович - територіальний виборчий округ №1 

Газій Тарас Богданович - територіальний виборчий округ №1 

Головчак Юрій Миколайович - перший кандидат (1) 

Горват Василь Іванович - територіальний виборчий округ №3 

Дацюк Надія Федорівна - територіальний виборчий округ №1 

Дзямко Михайло Михайлович - територіальний виборчий округ №2 

Касинець Наталія Петрівна - територіальний виборчий округ №3 

Кузьминський Віктор Михайович - територіальний виборчий округ №3 

Лелик Христина Юріївна - територіальний виборчий округ №1 

Ліба Василь Петрович - перший кандидат (1) 

Логойда Тетяна Іванівна - територіальний виборчий округ №2 

Микита Василь Іванович - територіальний виборчий округ №3 

Молнар Бейла Бейлович - територіальний виборчий округ №2 

Мотильчак Михайло Андрійович - територіальний виборчий округ №2 

Пацан Олена Іванівна - територіальний виборчий округ №1 



Проект 

Сабов Кітті Василівна - територіальний виборчий округ №2 

Сирохман Діана Василівна - перший кандидат (1) 

Стеблак Ігор Володимирович - територіальний виборчий округ №1 

Строїн Олена Юріївна - територіальний виборчий округ №1 

Товт Маргарита Олексіївна - територіальний виборчий округ №2 

Хома Оксана Іванівна - територіальний виборчий округ №1 

Шимон Володимир Васильович - територіальний виборчий округ №2 

Шкоба Сергій Сергійович - територіальний виборчий округ №3 

 

2. Видати депутатам Великолучківської сільської ради VІІІ скликання 

посвідчення депутата Великолучківської сільської ради. 

 
 

Сільський голова В.Коштура 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 

 
 

Про початок повноважень Великолучківського сільського голови 
 

 

Заслухавши     оголошення     голови Великолучківської сільської 

територіальної виборчої комісії Шваб А.В. про обрання Великолучківським 

сільським головою Коштура Василя Омеляновича, на підставі частини 1 статті 

42 та частини 3 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статті 85 Закону України «Про місцеві вибори», статей 10, 11, 14, 15 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», сільська 

рада вирішила: 

1. Інформацію голови Великолучківської сільської територіальної 

виборчої комісії Шваб А.В. про результати виборів Великолучківського 

сільського голови та обрання на посаду Великолучківського сільського 

голови Коштура Василя Омеляновича взяти до відома. 

2. Заслухати складення Присяги посадової особи місцевого 

самоврядування Великолучківським сільським головою Коштура В.О. та 

вважати його таким, що вступив на посаду. 

3. Великолучківський сільський голова Коштура Василь Омелянович 

зберігає за собою 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 4 

категорії посад, та щомісячну надбавку за ранг та стаж роботи на державній 

службі та органах місцевого самоврядування. 

 

 
 

Сільський голова В. Коштура 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 

 
 

Про обрання лічильної комісії 
 

 

 

 

Керуючись статтею 59 частина 3 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та для обрання секретаря сільської ради, сільська 

рада вирішила: 

 

1. Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме: 

 

1) Пацан Олена Іванівна 

2) Габовда Василь Васильович 

3) Касинець Наталія Петрівна 

 

 
 

Сільський голова В.Коштура 



Проект 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання лічильної комісії 

«17» листопада 2020 року с.В.Лучки 

Всього членів комісії: 3  

Присутні на засіданні члени комісії: 

  Пацан Олена Іванівна, Касинець Наталія Петрівна, Габовда Василь Васильович  

Запрошені на засідання: 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії. 

2. Про форму бюлетеня для таємного голосування на виборах секретаря 

Великолучківської сільської ради восьмого скликання та процедуру проведення таємного 

голосування. 

1. СЛУХАЛИ: 

  Про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Обрати головою лічильної комісії 

Пацан Олену Іванівну  

2. Обрати секретарем лічильної комісії 

Касинець Наталію Петрівну  

2. СЛУХАЛИ: 

Про форму бюлетеня для таємного голосування по виборах секретаря Великолучківської 

сільської ради восьмого скликання та процедуру проведення таємного голосування. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити форму бюлетеня для таємного голосування по виборах секретаря 

Великолучківської сільської ради восьмого скликання (додається). 

Бюлетені виготовляються в кількості   26  штук на папері білого кольору і 

захищаються підписами членів лічильної комісії та печаткою сільської ради, що на період 

голосування передається лічильній комісії. 

2. Для проведення таємного голосування виділити місце в залі засідань ради і скриньку для  

голосування. Видача бюлетенів для таємного голосування здійснюється членами лічильної 

комісії на підставі списку зареєстрованих депутатів. Про одержання бюлетеня депутат 

розписується в списку. 

В бюлетені для таємного голосування депутат робить у квадраті напроти прізвища 

кандидата, за якого він голосує, позначку «+» або іншу, яка дає однозначну відповідь про 

волевиявлення голосуючого. У разі, коли депутат не підтримає жодного кандидата, він 

робить відповідну позначку у квадраті на проти слів: «Не підтримую жодного кандидата». 

Бюлетені, в яких не зроблено жодної позначки, або зроблені позначки не дають однозначної 

відповіді про волевиявлення голосуючого, вважаються недійсними. 

3. Доручити голові лічильної комісії проінформувати сесію про форму бюлетеня та 

порядок голосування. 

Голова лічильної комісії                                            

Секретар комісії     

Член лічильної комісії          



Проект 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання лічильної комісії 

 
«17» листопада 2020 року с.В.Лучки 

Всього членів комісії: 3  

Присутні на засіданні члени комісії: 

  Пацан Олена Іванівна   

  Касинець Наталія Петрівна   

  Габовда Василь Васильович   
 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Про результати виборів секретаря Великолучківської сільської ради восьмого скликання. 

Лічильна комісія встановила: 

Загальний склад сільської ради 26 депутатів. 

Кількість депутатів, які отримали бюлетені для таємного голосування: 24  

Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні: 24   

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними:  -  

Кількість голосів депутатів, поданих за : 22    

Кількість голосів депутатів, які не підтримали кандидата: 2   

Відповідно до частини другої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» лічильна комісія вирішила: 

Обраним секретарем Великолучківської сільської ради вважати: 

    Строїн Олену Юріївну  

 

Голова лічильної комісії                                            

Секретар лічильної комісії       

Члени лічильної комісії            



Проект 

ВИБОРИ 

СЕКРЕТАРЯ ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 
В И Б О Р Ч И Й Б Ю Л Е Т Е Н Ь 

17 листопада 2020 року 

 

Зробіть позначку “ плюс “ або іншу у квадраті проти прізвища кандидата за якого Ви 

голосуєте, або в квадраті проти слів “ Не підтримую жодного кандидата “ у разі не 

підтримання Вами жодного кандидата. 
 

 

Строїн Олена Юріївна, 1980 р.н., освіта вища, проживає в селі 

В.Лучки, позапартійна. 

 
НЕ ПІДТРИМУЮ КАНДИДАТА. 

 

 
Голова комісії                                               

Секретар комісії         

Член комісії    



Проект 

С П И С О К 

депутатів Великолучківської сільської ради, які отримали 

виборчі бюлетені по виборах секретаря сільської ради 17 листопада 2020 року . 

 
1. Андрейко Іван Дмитрович _відсутній_ 

2. Волошин Любов Ярославівна    

3. Габовда Василь Васильович    

4. Габовда Василь Васильович    

5. Газій Тарас Богданович    

6. Головчак Юрій Миколайович    

7. Горват Василь Іванович    

8. Дацюк Надія Федорівна    

9. Дзямко Михайло Михайлович          

10.Касинець Наталія Петрівна     

11.Кузьминський Віктор Михайович               

12.Лелик Христина Юріївна      

13. Ліба Василь Петрович    

14. Логойда Тетяна Іванівна      

15.Микита Василь Іванович          

16.Молнар Бейла Бейлович _       

17.Мотильчак Михайло Андрійович _відсутній 

18.Пацан Олена Іванівна       

19.Сабов Кітті Василівна        

20.Сирохман Діана Василівна  _      

21.Стеблак Ігор Володимирович         

22.Строїн Олена Юріївна         

23.Товт Маргарита Олексіївна _      

24.Хома Оксана Іванівна       

25.Шимон Володимир Васильович          

26.Шкоба Сергій Сергійович          
 
 

Всього видано виборчих бюлетенів   - 24 шт. 

 

 

 

Голова лічильної комісії:                                             

Секретар лічильної комісії:    

Член лічильної комісії:      



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 

 
Про обрання секретаря Великолучківської сільської ради 

 

 

 

 

 

Розглянувши пропозицію Великолучківського сільського голови Коштура 

Василя Омеляновича, керуючись п.4 ч.1 ст.26, п.4 ч.4 ст.42, ч.1 ст.50, ч.3 ст.59 

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

«Про службу в органах місцевого самоврядування», сільська рада вирішила: 

1. Обрати на посаду секретаря Великолучківської сільської ради Строїн 

Олену Юріївну. 

2. Взяти до уваги, що секретар Великолучківської сільської ради Строїн 

Олена Юріївна зберігає за собою 12 ранг посадової особи місцевого 

самоврядування в межах 6 категорії посад, та щомісячну надбавку за вислугу 

років, з урахуванням надбавки за ранг та стаж роботи в органах місцевого 

самоврядування. 

 
 

Сільський голова В. Коштура 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 
Про внесення зміни до штатного розпису, структури та чисельності 

апарату виконавчого комітету Великолучківської сільської ради 
 

Відповідно до пункту 5 статті 26, пункту 6 статті 42, пункту1 статті 54 та 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» в Україні,враховуючи 

пропозиції сільського голови щодо структури та граничної чисельності апарату 

та виконавчих органів Великолучківської сільської ради, керуючись 

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 

«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із 

змінами, наказу Мінпраці «Про умови праці робітників, зайнятих 

обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх 

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

сільська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити зміни до штатного розпису Великолучківської сільської 

ради передбачивши додаткові посади (додаток 1, 2). 

 

2. Збільшити річний обсяг асигнувань на утримання апарату 

Великолучківської сільської ради у зв’язку із змінами до штатного розпису. 

 

3. Доручити головному бухгалтеру сільської ради привести у 

відповідність штатний розпис Великолучківської сільської ради відповідно до 

додатків 1, 2. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

 

Сільський голова В. Коштура 



Проект 

Додаток 1 

до рішення Великолучківської 

сільської ради першої сесії 

восьмого скликання 

17.11.2020 № 
 

 

 

ЗМІНИ ДО СТРУКТУРИ 

і штатної чисельності апарату Великолучківської сільської ради 

та її виконавчого органу 
 

 
I. Апарат сільської ради та виконавчого комітету 

1 Керуючий справами виконавчого комітету сільської ради 1 

2 Староста 3 
 Всього: 4 

 

 

Сільський голова В.Коштура 



Проект 

Додаток 2 
до рішення Великолучківської сільської 

ради першої сесії восьмого скликання 

17.11.2020 №  
 
 

Зміни до штатного розпису 

від 17.11.2020 р. 
 

Ввести до штатного розпису 

№ п/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість посад 

1. Сільський голова 1 

2 Заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

1 

4 Секретар сільської ради 1 

5 Керуючий справами виконавчого 

комітету сільської ради 

1 

6 Старости 3 

8 Спеціаліст (головний бухгалтер) 1 

9 Спеціаліст (землевпорядник) 1 

10 Державний реєстратор 1 

11 Спеціаліст І категорії бухгалтер 1 

12 Спеціаліст без категорії 1 

13 Діловод 1 

14 Інспектор ВОС 1 

15 Інспектор ВОС 1 

16 Прибиральник 0,5 

17 Опалювач 1 

18 Уповноважений з прав благоустрою 1 

19 Двірник 1 

РАЗОМ: 18,5 

 

 

Сільський голова В. Коштура 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 

 
Про затвердження на посаду заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 
 

 

 

 

 

Розглянувши пропозицію Великолучківського сільського голови 

Коштура Василя Омеляновича, відповідно статтей 42, 51 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 14 Закону України «Про службу 

в органах місцевого самоврядування», сільська рада вирішила: 

1. Затвердити на посаду заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Великолучківської сільської ради Зозуля Івана 

Івановича. 

2. Заступник сільського голови з діяльності виконавчих органів 

Великолучківської сільської ради Зозуля Іван Іванович   зберігає за собою 9 

ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 5 категорії посад, та 

щомісячну надбавку за ранг та стаж роботи в органах місцевого 

самоврядування. 

 

 
 

Сільський голова В. Коштура 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 

 
Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради 
 

 

 

 

 

Розглянувши пропозицію Великолучківського сільського голови Коштура 

Василя Омеляновича, керуючись п.4 ч.1 ст.26, п.4 ч.4 ст.42, ч.1 ст.50, ч.3 ст.59 

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

«Про службу в органах місцевого самоврядування», сільська рада вирішила: 

1. Затвердити на посаду керуючого справами виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради Логойда Тетяну Іванівну. 

2. Взяти до уваги, що керуючий справами виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради Логойда Тетяна Іванівна зберігає за собою 9 

ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 5 категорії посад, та  

щомісячну надбавку за вислугу років, урахуванням надбавки за ранг та стаж 

роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 

 

 

Сільський голова В. Коштура 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 

 
Про дострокове припинення повноважень депутата 

Великолучківської сільської ради Логойда Т.І. 
 

 

 

 

Розглянувши заяву депутата Великолучківської сільської ради від 

виборчого округу №2 Логойда Тетяни Іванівни про складення нею 

депутатських повноважень, керуючись пунктом 14 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктом 2 частини 2 

статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статтею 90 

Закону України «Про місцеві вибори», сільська рада вирішила: 

 
1. Достроково припинити депутатські повноваження депутата 

Великолучківської сільської ради від виборчого округу №2 Логойда Тетяни 

Іванівни   у   зв’язку   з    її    особистою    заявою    про    складення 

депутатських повноважень. 

2. Направити це рішення до Великолучківської сільської територіальної 

виборчої комісії для відповідного реагування згідно чинного законодавства. 

 

 
Сільський голова В. Коштура 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 

 
Про формування старостинських округів Великолучківської 

сільської ради 
 

 

Відповідно до частини 3 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997 (з урахуванням змін), 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», та з метою 

забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів Зняцівської, 

Кальницької, Ракошинської сільських рад, що увійшли до Великолучківської 

територіальної громади з адміністративним центром в с.Великі Лучки, сільська 

рада вирішила: 

 

1. Сформувати на території Великолучківської сільської ради три 

старостинські округи: 

 

1.1. Зняцівський старостинський округ з центром в селі Зняцьово, 

що складається з сіл Вінково, Драгиня, Зняцьово, Кінлодь, Червеньово 

Мукачівського району Закарпатської області; 

 

1.2. Кальницький старостинський округ з центром в селі Кальник, 

що складається з сіл Кальник, Кузьмино, Медведівці, Руська Кучава, 

Шкуратівці Мукачівського району Закарпатської області; 

 

1.3. Ракошинський старостинський округ з центром в селі 

Ракошино, що складається з сіл Бенедиківці, Домбоки, Кайданово, Ракошино, 

Руське, Чопівці Мукачівського району Закарпатської області; 

 

 

Сільський голова В. Коштура 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 

 
Про затвердження на посаду старости 

Великолучківської сільської територіальної громади 
 

 

Розглянувши пропозицію Великолучківського сільського голови Коштура 

Василя Омеляновича, керуючись статею 26 частина 1, статтею 541, Закону 

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

службу в органах місцевого самоврядування», з метою забезпечення гарантій 

місцевого самоврядування на територіях, які ввійшли до складу 

Великолучківської сільської територіальної громади, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити старостою сіл Кальник, Кузьмино, Медведівці, Руська 

Кучава, Шкуратівці Великолучківської сільської територіальної громади 

Шкоба Сергія Андрійовича. 

2. Присвоїти Шкоба Сергію Андрійовичу 13 ранг посадової особи 

місцевого самоврядування в межах 6 категорії посад. 

 

 
 

Сільський голова В. Коштура 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 

 
Про затвердження на посаду старости 

Великолучківської сільської територіальної громади 

 

 

Розглянувши пропозицію Великолучківського сільського голови Коштура 

Василя Омеляновича, керуючись статею 26 частина 1, статтею 541, Закону 

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

службу в органах місцевого самоврядування», з метою забезпечення гарантій 

місцевого самоврядування на територіях, які ввійшли до складу 

Великолучківської сільської територіальної громади, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити старостою сіл Ракошино, Бенедиківці, Домбоки, 

Кайданово, Руське, Чопівці Великолучківської сільської територіальної 

громади Головчак Юрія Миколайовича. 

2. Присвоїти Головчаку Юрію Миколайовичу 13 ранг посадової 

особи місцевого самоврядування в межах 6 категорії посад. 

 

 
 

Сільський голова В. Коштура 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 

 
Про затвердження на посаду старости 

Великолучківської сільської територіальної громади 
 

 

Розглянувши пропозицію Великолучківського сільського голови 

Коштура Василя Омеляновича, керуючись статею 26 частина 1, статтею 541, 

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

«Про службу в органах місцевого самоврядування», з метою забезпечення 

гарантій місцевого самоврядування на територіях, які ввійшли до складу 

Великолучківської сільської територіальної громади: 

1. Затвердити старостою сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, 

Червеньово Великолучківської сільської територіальної громади Сирохман 

Діану Василівну. 

2. Залишити за Сирохман Діаною Василівною - 4 категорію 8 ранг 

посадової особи місцевого самоврядування та щомісячну надбавку за вислугу 

років урахуванням надбавки за ранг та стаж роботи в органах місцевого 

самоврядування. 

 

 
 

Сільський голова В. Коштура 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 

 
Про дострокове припинення повноважень депутата 

Великолучківської сільської ради Сирохман Д.В. 
 

 

 

 

Розглянувши заяву депутата Великолучківської сільської ради, перший 

кандидат (1) Сирохман Діани Василівни про складення ним депутатських 

повноважень, керуючись пунктом 14 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», підпунктом 2 частини 2 статті 5 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад», статтею 90 Закону України «Про 

місцеві вибори», сільська рада вирішила: 

 
1. Достроково припинити депутатські повноваження депутата 

Великолучківської сільської ради, перший кандидат (1) Сирохман Діани 

Василівни   у   зв’язку   з   її   особистою   заявою    про    складення 

депутатських повноважень. 

2. Направити це рішення до Великолучківської сільської територіальної 

виборчої комісії для відповідного реагування згідно чинного законодавства. 

 

 
Сільський голова В. Коштура 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 

 
Про дострокове припинення повноважень депутата 

Великолучківської сільської ради Головчак Ю.М. 
 

 

 

 

Розглянувши заяву депутата Великолучківської сільської ради перший 

кандидат (1) Головчак Юрія Миколайовича про складення ним депутатських 

повноважень, керуючись пунктом 14 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», підпунктом 2 частини 2 статті 5 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад», статтею 90 Закону України «Про 

місцеві вибори», сільська рада вирішила: 

 
1. Достроково припинити депутатські повноваження депутата 

Великолучківської сільської ради, перший кандидат (1) Головчак Юрія 

Миколайовича у зв’язку з його особистою заявою про складення 

депутатських повноважень. 

2. Направити це рішення до Великолучківської сільської територіальної 

виборчої комісії для відповідного реагування згідно чинного законодавства. 

 

 
Сільський голова В. Коштура 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 

 

Про оплату праці сільського голови та посадових осіб 

Великолучківської сільської ради у 2020 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», 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 90 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 

2020 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 90 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 2020 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 90 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 



Проект 

преміювання працівників органів місцевого самоврядування на 2020 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 90 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 

2020 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 90 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 2020 рік в 

розмірі середньомісячної заробітної плати. 

 

 

Сільський голова В. Коштура 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 

 
Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його 

чисельності та затвердження персонального складу 
 

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 5 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

 

1. Утворити виконавчий комітет Великолучківської сільської ради 

восьмого скликання. 

 

2. Встановити чисельність виконавчого Великолучківської сільської 

комітету ради восьмого скликання в складі 25 осіб. 

 

3. Затвердити персональний склад виконавчого комітету у складі: 

 

1. Коштура Василь Омелянович – Великолучківський сільський голова; 

2. Зозуля Іван Іванович - заступник Великолучківського сільського голови 

з питань діяльності виконавчих органів; 

3. Логойда Тетяна Іванівна – керуюча справами виконкому 

Великолучківської сільської ради; 

4. Шкоба Сергій Андрійович – староста сіл Кальник, Кузьмино, 

Медведівці, Руська Кучава, Шкуратівці Великолучківської сільської 

територіальної громади 

5. Сирохман Діана Василівна – староста сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, 

Кінлодь, Червеньово Великолучківської сільської територіальної громади 

6. Головчак Юрій Миколайович - староста сіл Ракошино, Бенедиківці, 

Домбоки, Кайданово, Руське, Чопівці Великолучківської сільської 

територіальної громади 

7. Молнар Олександр Іванович - приватний підприємець 

8. Регейда Андрій Михайлович – директор ТОВ «Рід Сервіс» 

9. Далекорій Іван Іванович – приватний підприємець 

10. Шелько Іван Іванович – приватний підприємець 

11. Коштура Тетяна Гаврилівна – лікар-гінеколог КНП ЦПМСД 

Мукачівського району 
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12. Яцина Василь Васильович – приватний підприємець 

13. Сабов Ганна Михайлівна – пенсіонерка 

14. Горват Георгій Андрійович – депутат Закарпатської обласної ради 

восьмого скликання 

15. Коцака Оксана Володимирівна – завідувач Кальницького ДНЗ 

16. Петах Сергій Михайлович – оператор АЗС ФОП Далекорій 

17. Гудачек Тетяна Іванівна – завгосп Великолучківського ДНЗ №2 

18. Давід Василь Йосипович – директор ТОВ готель «Сервіс» 

19. Рубіш Марина Андріївна – старший викладач МДУ 

20. Паульо Володимир Дьордьович – депутат Закарпатської обласної ради 

восьмого скликання 

21. Дурдинець Сергій Сергійович – приватний підприємець 

22. Волошин Тетяна Іванівна – директор Великолучківської ДШМ 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

 

 
 

Сільський голова В. Коштура 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 
 

Про уповноваження посадових осіб на вчинення нотаріальних дій 

та дій з реєстрації актів цивільного стану громадян 
 

 

Керуючись статтею 25, частиною 1 статті 59 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статей 1, 37 Закону України 

“Про нотаріат”, частини 2 статті 6 Закону України “Про державну реєстрацію 

актів цивільного стану”, Закону України “Про добровільне об’єднання 

територіальних громад”, сільська рада вирішила: 
 

1. Уповноважити на вчинення нотаріальних дій (визначених статтею 37 

(крім п.п. 6,7 частини першої статті 37) Закону України “Про нотаріат”) та дій з 

реєстрації актів цивільного стану громадян (визначених частини 2 статті 6 

Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”), наступних 

посадових осіб сільської ради: 
 

1.1. на території села В.Лучки, Мукачівського району, Закарпатської 

області секретаря Великолучківської сільської ради Мукачівського району, 

Закарпатської області Строїн Олену Юріївну; 

 

1.2. на території сіл Кальник, Кузьмино, Медведівці, Руська Кучава, 

Шкуратівці, Мукачівського району, Закарпатської області старосту Шкоба 

Сергія Андрійовича; 
 

1.3. на території сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, Червеньово, 

Мукачівського району, Закарпатської області старосту Сирохман Діану 

Василівну; 

 

1.4. на території сіл Ракошино, Бенедиківці, Домбоки, Кайданово, Руське, 

Чопівці, Мукачівського району, Закарпатської області старосту Головчак Юрія 

Миколайовича; 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

 

Сільський голова В. Коштура 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 
Про реорганізацію сільських рад, що увійшли до Великолучківської сільської 

територіальної громади та створення комісії з реорганізації 

 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до ст.104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», розпорядженням Кабінету Міністрів 

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

плану формування територій громад Закарпатської області» підставі рішення 

Великолучківської сільської ради від 17 листопада 2020 року «Про початок 

повноважень депутатів Великолучківської сільської ради», сільська рада 

вирішила: 

 

1. Почати процедуру реорганізації Зняцівської сільської ради (ЄДРПОУ 

04350464) місцезнаходження: вул.Гойди,70 с.Зняцьово, Мукачівського району, 

Закарпатської області, шляхом приєднання до Великолучківської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04350398), місцезнаходження: вул.Гагаріна,37, с.Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. Реорганізацію завершити у строк 

до 17 січня 2021 року. 

 

2. Великолучківська сільська рада є правонаступником всього майна, 

прав та обов’язків Зняцівської сільської ради. 

 

3. Почати процедуру реорганізації Кальницької сільської ради (ЄДРПОУ 

04350493) місцезнаходження: вул.Шевченка, 2, с.Кальник, Мукачівського 

району, Закарпатської області шляхом приєднання до Великолучківської 

сільської ради (ЄДРПОУ 04350398), місцезнаходження вул.Гагаріна,37, 

с.Великі Лучки, Мукачівського району, Закарпатської області. Реорганізацію 

завершити у строк до 17 січня 2021 року. 

 

4. Великолучківська сільська рада є правонаступником всього майна, прав 

та обов’язків Кальницької сільської ради. 

 

5. Почати процедуру реорганізації Ракошинської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04350659) місцезнаходження: вул.Дружби, 20, с.Ракошино, 

Мукачівського району, Закарпатської області шляхом приєднання до 

Великолучківської сільської ради (ЄДРПОУ 04350398), місцезнаходження 
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вул.Гагаріна,37, с.Великі Лучки, Мукачівського району, Закарпатської області. 

Реорганізацію завершити у строк до 17 січня 2021 року. 

 

6. Великолучківська сільська рада є правонаступником всього майна, прав 

та обов’язків Ракошинської сільської ради. 

 

7. Утворити Комісію з реорганізації Зняцівської, Кальницької та 

Ракошинської сільських рад у складі: 

1) Голова комісії: Логойда Тетяна Іванівна - керуюча справами 

виконкому Великолучківської сільської ради 

2) Секретар комісії: – Строїн Олена Юріївна – секретар 

Великолучківської сільської ради 

Члени комісії: 

Зозуля Іван Іванович – заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Сирохман Діана Василівна – староста сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, 

Кінлодь, Череньово 

Шкоба Сергій Андрійович – староста сіл Кальник, Кузьмино, Медведівці, 

Руська Кучава, Шкуратівці 

Головчак Юрій Миколайович – староста Ракошино, Бенедиківці, 

Домбоки, Кайданово, Руське, Чопівці 

Фенчак Тетяна Василівна – головний бухгалтер Великолучківської 

сільської ради 

Товт Марія Степанівна – головний бухгалтер Ракошинської сільської 

ради  

Панько Марія Василівна – головний бухгалтер Зняцівської сільської ради 

Бойог Оксана Тиберіївна – спеціаліст головний бухгалтер Кальницької 

сільської ради 

Смужаниця Василь Вавсильович – спеціаліст бухгалтер Ракошинської 

сільської ради 

Рубіш Василь Васильович – спеціаліст б.к. (землевпорядник) Зняцівської 

сільської ради 

Стегней Ганна Іванівна – землевпорядник Кальницької сільської ради 

Стеблак Ігор Володимирович – землевпорядник Великолучківської 

сільської ради 

 

6. Покласти на Комісію з реорганізації Зняцівської, Кальницької та 

Ракошинської сільських рад повноваження щодо здійснення повної 

інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових 

коштів та розрахунків Зняцівської, Кальницької та Ракошинської сільських рад 

з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом 

на 17 січня 2021 року. 

 

11. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально-відповідальних 

осіб Зняцівської, Кальницької та Ракошинської сільських рад. 

 

12. Затвердити План заходів з реорганізації Зняцівської, Кальницької та 

Ракошинської сільських рад (додаток 1). 
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13. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, 

активів та зобов’язань Зняцівської, Кальницької та Ракошинської сільських рад 

надати право Великолучківському сільському голові здійснювати без 

погодження Великолучківської сільської ради заміну персонального складу 

Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів 

Комісії під час виконання п.3 та 4 Плану заходів з реорганізації Зняцівської, 

Кальницької та Ракошинської сільських рад. 

 

14. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з 

реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі. 

 

15. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що 

нагромадилися станом на 17 листопада 2020 року під час діяльності рад, що 

приєднуються до Великолучківської сільської ради (додаток 3). Комісії з 

реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі. 

 

16. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що 

нагромадилися під час діяльності Зняцівської, Кальницької та Ракошинської 

сільських рад станом на 17 листопада2020року у порядку, передбаченому 

законодавством та передати їх Великолучківської сільській раді. 

 

17. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що 

нагромадилися під час діяльності Зняцівської, Кальницької та Ракошинської 

сільських рад станом на 17 листопада 2020 р. до Великолучківської сільської 

ради керуючу справами виконкому Великолучківської сільської ради Логойда 

Тетяну Іванівну. 

 

18. Уповноважити Великолучківського сільського голову затвердити від 

імені Великолучківської сільської ради акти приймання-передачі документів, 

що нагромадилися під час діяльності Зняцівської, Кальницької та 

Ракошинської сільських рад станом на 17 листопада 2020 р. 

 

19. Керуючій справами виконкому Великолучківської сільської ради 

Логойда Тетяні Іванівні у строк до 20 січня 2021 року подати 

Великолучківському сільському голові пропозиції щодо порядку подальшого  

зберігання та використання документів Зняцівської, Кальницької та 

Ракошинської сільських рад (не завершених в діловодстві та архівів). 

 

20. Великолучківському сільському голові не пізніше 20 січня 2021 року 

утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань Зняцівської, 

Кальницької та Ракошинської сільських рад та забезпечити своєчасне та повне 

прийняття та оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань 

Великолучківською сільською радою. 

 

21. Голові Комісії з реорганізації Логойда Тетяні Іванівні забезпечити 

своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та про їх хід і результати 



Проект 

проведеної роботи інформувати Великолучківську сільську раду шляхом 

здійснення доповідей на пленарних засіданнях. 

 

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

Великолучківського сільського голову Коштура В.О. 

 

Сільський голова В.Коштура 

  



Проект 

 

Додаток 1 

до рішення Великолучківської 

сільської ради першої сесії 

восьмого скликання 

17.11.2020 № 

План заходів з реорганізації 

Зняцівської, Кальницької та Ракошинської сільських рад 

 

No 

з/п 
Порядок здійснення заходів 

Термін 

виконання 
Виконавець 

 
1 

Інвентаризація       та       передача       документів, 

що нагромадилися під час діяльності Зняцівської 

сільської ради станом на 17 листопада 2020 р. 

Великолучківській сільській раді 

До 

17.01.2021 

року 

 
Комісія 

 
2 

Інвентаризація       та       передача       документів, 

що нагромадилися під час діяльності Кальницької 

сільської ради станом на 17 листопада 2020 р. 

Великолучківській сільській раді 

До 

17.01.2021 

року 

 
Комісія 

 Інвентаризація       та       передача       документів, 

що нагромадилися під час діяльності Ракошинської 

сільської ради станом на 17 листопада 2020 р. 

Великолучківській сільській раді 

До 

17.01.2021 

року 

 
Комісія 

 

 
3 

Повна інвентаризація основних засобів, 

нематеріальних активів, запасів, грошових коштів 

та розрахунків Зняцівської сільської ради з 

перевіркою їх фактичної наявності та 

документального підтвердження станом на 17 

листопада 2020 р. 

До 

17.01.2021 

року 

 

 
Комісія 

 

 
4 

Повна інвентаризація основних засобів, 

нематеріальних активів, запасів, грошових коштів 

та розрахунків Кальницької сільської ради з 

перевіркою їх фактичної наявності та 

документального підтвердження станом на 17 

листопада 2020 р. 

До 

17.01.2021 

року 

 

 
Комісія 

 Повна інвентаризація основних засобів, 

нематеріальних активів, запасів, грошових коштів 

та розрахунків Ракошинської сільської ради з 

перевіркою їх фактичної наявності та 

документального підтвердження станом на 17 

До 

17.01.2021 

року 

 
 

Комісія 



Проект 
 листопада 2020 р.   

 

5 

Складання Передавального акту майна, активів та 

зобов’язань Зняцівської сільської ради 

Великолучківській сільській раді 

До 

17.01.2021 

року 

 

Комісія 

 

6 

Складання Передавального акту майна, активів та 

зобов’язань Кальницької сільської ради 

Великолучківській сільській раді 

До 

17.01.2021 

року 

 

Комісія 

 Складання Передавального акту майна, активів та 

зобов’язань Ракошинськоої сільської ради 

Великолучківській сільській раді 

До 

17.01.2021 

року 

 
Комісія 

 

7 

Передача складених Комісією з реорганізації 

передавальних актів на затвердження 

Великолучківській сільській раді 

До 

17.01.2021 

року 

 

Комісія 

 
8 

Забезпечення процесу передачі майна, активів та 

зобов’язань Зняцівсьої сільської ради 

Великолучківській сільській раді після 

затвердження відповідного передавального акту 

До 

17.01.2021 

року 

 
Комісія 

 
9 

Забезпечення процесу передачі майна, активів та 

зобов’язань Кальницької сільської ради 

Великолучківській  сільській раді після 

затвердження відповідного 

До 

17.01.2021 

року 

 
Комісія 

 Забезпечення процесу передачі майна, активів та 

зобов’язань Ракошинської сільської ради 

Великолучківській сільській раді після 

затвердження відповідного 

До 

17.01.2021 

року 

 
Комісія 

 

 

Секретар сільської ради О.Строїн 



Проект 

 

Додаток 2 

до рішення Великолучківської 

сільської ради першої сесії 

восьмого скликання 

17.11.2020 № 
 

 
с. В.Лучки 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

  2020 року 
 

 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації Зняцівської,  

Кальницької та Ракошинської сільських рад, створеної рішенням 

Великолучківської сільської ради від № , у складі: 

 

1) Голова комісії: Логойда Тетяна Іванівна - керуюча справами 

виконкому Великолучківської сільської ради 

2) Секретар комісії: – Строїн Олена Юріївна – секретар 

Великолучківської сільської ради 

Члени комісії: 

Зозуля Іван Іванович – заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Сирохман Діана Василівна – староста сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, 

Кінлодь, Череньово 

Шкоба Сергій Андрійович – староста сіл Кальник, Кузьмино, Медведівці, 

Руська Кучава, Шкуратівці 

Головчак Юрій Миколайович – староста Ракошино, Бенедиківці, 

Домбоки, Кайданово, Руське, Чопівці 

Фенчак Тетяна Василівна – головний бухгалтер Великолучківської 

сільської ради 

Товт Марія Степанівна – головний бухгалтер Ракошинської сільської 

ради  

Панько Марія Василівна – головний бухгалтер Зняцівської сільської ради 

Бойог Оксана Тиберіївна – спеціаліст головний бухгалтер Кальницької 

сільської ради 



Проект 

Смужаниця Василь Вавсильович – спеціаліст бухгалтер Ракошинської 

сільської ради 

Рубіш Василь Васильович – спеціаліст б.к. (землевпорядник) Зняцівської 

сільської ради 

Стегней Ганна Іванівна – землевпорядник Кальницької сільської ради 

Стеблак Ігор Володимирович – землевпорядник Великолучківської 

сільської ради 
 

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», склали цей акт 

про наступне: 
 

1. Великолучківська сільська рада (ЄДРПОУ 04350398), 

місцезнаходження вул.Гагаріна,37, с.Великі Лучки, Мукачівського району, 

внаслідок   реорганізації  _   сільської   ради   (ЄДРПОУ ), 

місцезнаходження: ) шляхом об’єднання до Великолучківської 

сільської ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань 

  сільської ради, а саме: 
 

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – грн., у тому 

числі: 
 

- основні засоби – грн.; 

- інші необоротні матеріальні активи – грн.; 

1.2. Виробничі запаси – грн.; 
 

1.3. Грошових коштів – грн.; 
 

1.4. Дебіторської заборгованості – грн., у тому числі: 

- перед бюджетом – грн.; 

- з оплати праці – грн.; 

1.5. Кредиторської заборгованості – грн., у тому числі: 

- перед бюджетом – грн.; 

- з оплати праці – грн.; 
 

2. Разом із майном Зняцівської, Кальницької, Ракошинської сільської ради 

Великолучківська сільська рада приймає документи, що підтверджують право 

власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних 

засобів та документів, які підтверджують право власності або користування 

земельними ділянками. 
 

Додатки до передавального акту: на аркушах. 

Усього: _ аркушів. 

Комісію з реорганізації Зняцівської, Кальницької, Ракошинської сільських 

рад: 
 

Голова комісії:           



Проект 

(підпис) ПІБ 
 

Заступник голови комісії:   _      
 

(підпис) ПІБ 
 

Секретар комісії:       
 

(підпис) ПІБ 
 

Член комісії:       
 

(підпис) ПІБ 

Член комісії:       
 

(підпис) ПІБ 

Член комісії: _      
 

(підпис) ПІБ 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перша сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020 с.В.Лучки №  

 

 
Про забезпечення виконання бюджетів Великолучківської, 

Зняцівської, Кальницької та Ракошинської сільських рад 

до завершення бюджетного періоду та надання 

права першого і другого підписів 
 

 

 

 

 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 

травня 2020 року №572-р «Про затвердження перспективного плану 

формування територій громад Закарпатської області» та пункту третього 

частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України, сільська рада 

вирішила: 

 

1. На час проведення припинення органів місцевого самоврядування 

територіальних громад що об’єдналися, повноваження щодо забезпечення 

окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися 

здійснює Великолучківський сільський голова Коштура Василь Омелянович. 

 

2. Відповідно до п. 6.2 Порядку відкриття і закриття рахунків у 

національній валюті в органах Державної казначейської служби України, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України 22.06.2012 №758, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 р. за 

№1206/21518 установити, що: 

 

Право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і 

банківських документів територіальних громад, що об’єдналися у 

Великолучківську сільську об’єднану територіальну громаду надати 

Великолучківському сільському голові Коштура Василю Омеляновичу. Надати 

право Великолучківському сільському голові Коштура Василю Омеляновичу 

підписувати розпорядження про виділення коштів з загального та спеціального 

фонду бюджетів сільських рад, що об’єдналися. 



Проект 

Право другого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і 

банківських документів територіальних громад, що об’єдналися у 

Великолучківську сільську об’єднану територіальну громаду надати: 

по Великолучківській сільській раді Фенчак Тетяні Василівні – головному 

бухгалтеру Великолучківської сільської ради; 

по Зняцівській сільській раді Панько Марії Василівні – головному 

бухгалтеру Зняцівської сільської ради 

по Кальницькій сільській раді Бойог Оксані Тиберівні – спеціалісту 

головному бухгалтеру Кальницької сільської ради 

по Ракошинській сільській раді Товт Марії Степанівні – головному 

бухгалтеру Ракошинської сільської ради 

 

3. Головному бухгалтеру Великолучківської сільскої ради та бухгалтерам 

відповідних рад підготувати та надати в установленому законодавством 

порядку до органів Державної казначейської служби України картки зі 

зразками підписів та інші необхідні документи. 

 

4. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися виконуються окремо 

до закінчення бюджетного періоду. 

 

5. Великолучківська сільська рада може вносити зміни до рішень про 

місцеві бюджети, прийняті сільськими радами, обраними територіальними 

громадами, що об’єдналися в межах Законів України. 

 

6. До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних 

громад, що об’єдналися, функції місцевих фінансових органів територіальних 

громад, що об’єдналися, здійснюють: 

1) відповідні місцеві фінансові органи, створені до об’єднання 

територіальних громад; 

2) Великолучківський сільський голова, обраний об’єднаною 

територіальною громадою, якщо у відповідних територіальних громадах 

місцеві фінансові органи не були створені згідно із законом. 

3) Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджетів 

територіальних громад, що об’єдналися, перераховуються до бюджету 

об’єднаної територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом  

Великолучківського сільського голови, обраного об’єднаною територіальною 

громадою. 

7. Уповноважити головного бухгалтера Великолучківської сільської ради 

та бухгалтерів територіальних громад, що об’єдналися здійснювати підготовку 

документів щодо виконання дохідної і видаткової частин відповідних 

бюджетів. 

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю покласти на 

сільського голову Коштура В.О. 

 

Сільський голова В. Коштура 
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