
Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

09.02.2021 с.В.Лучки № 

Про безоплатне прийняття у комунальну власність 

Великолучківської сільської ради загальноосвітніх навчальних закладів та 

дитячих шкіл мистецтв, про зміни у найменуванні загальноосвітніх 

навчальних закладів та дитячих шкіл мистецтв, затвердження нової 

редакції Статутів 

 

Відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, 

пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу 

України, статей     25, 26,     59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій від 17.11.2020 № 1009-ІХ, Законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 

21 вересня 1998 року №1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 

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

формування територій громад Закарпатської області», враховуючи рішення 

першої сесії Мукачівської районної ради від 28 січня 2021 року №6 «Про 

передачу бюджетних установ та майна Великолучківській сільській раді», на 

виконання рішення третьої сесії восьмого скликання   від 24.12.2020 № 79 

«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», розглянувши акти спільних комісії про безоплатне 

приймання-передачу майна у комунальну власність Великолучківської 

сільської територіальної громади загальноосвітніх навчальних закладів та 

дитячих шкіл мистецтв із спільної власності територіальних громад, з метою 



забезпечення належного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів 

та дитячих шкіл мистецтв, сільська рада вирішила: 

 
1. Прийняти безоплатно у комунальну власність Великолучківської 

сільської ради (ідентифікаційній код ЄДРПОУ: 04350398) загальноосвітні 

навчальні заклади, а саме: 

1.1. Юридичну особу - комунальну організацію (установа, заклад) 

«Великолучківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 22088538, 

місцезнаходження: Україна, 89625, Закарпатська область, село Великі Лучки, 

вулиця Гагаріна, будинок 49). 

1.2. Юридичну особу – комунальну організацію (установу, Заклад) 

«Зняцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мукачівської районної ради 

Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34919796, місцезнаходження: Україна, 

89650, Закарпатська область, село Зняцьово, вулиця Гойди, будинок 2). 

1.3. Юридичну особу – комунальну організацію (установу, заклад) 

«Ракошинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34855937, місцезнаходження: 

Україна, 89620, Закарпатська область, село Ракошино, вулиця Кольки, 

будинок 2). 

1.4. Юридичну особу – комунальну організацію (установа, заклад) 

«Кальницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34855884, місцезнаходження: 

Україна, 89633, Закарпатська область, село Кальник, вулиця Миру, будинок 

2А). 

1.5. Юридичну особу – комунальну організацію (установу, заклад) 

«Великолучківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34855979, 

місцезнаходження: Україна, 89625, Закарпатська область, село Великі Лучки, 

вулиця Горького , будинок 72). 

1.6. Юридичну особу – комунальну організацію (установу, заклад) 

«Червенівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34855921, місцезнаходження: 

Україна, 89651, Закарпатська область, село Червеньово, вулиця Шевченка, 

будинок 138). 

1.7. Юридичну особу – комунальну організацію (установу, заклад) 

«Ракошинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів з угорською мовою 

навчання Мукачівської районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 

34919712, місцезнаходження: Україна, 89620, Закарпатська область, село 

Ракошино, вулиця Дружби, будинок 11). 

1.8. Юридичну особу – комунальну організацію (установа, заклад) 

«Руськівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мукачівської районної ради 
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Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34919864, місцезнаходження: Україна, 

89620, Закарпатська область, село Руське, вулиця Борканюка, будинок 32 А). 

1.9. Юридичну особу – комунальну організацію (установа, заклад) 

«Медведівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34919728, місцезнаходження: 

Україна, 89633, Закарпатська область, село Медведівці, вулиця Центральна, 

будинок 69). 

 

1.10. Юридичну особу – комунальну організацію (установу, заклад) 

«Червенівська загальноосвітня школа І ступеня Мукачівської районної ради 

Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34919927, місцезнаходження: Україна, 

89651, Закарпатська область, село Червеньово, вулиця Дружби, будинок б/н). 

1.11. Юридичну особу – комунальну організацію (установу, заклад) 

«Драгинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-сад І-ІІ 

ступенів» Мукачівської районної ради Закарпатської області (код ЄДРПОУ 

37940930, місцезнаходження: Україна, 89650, Закарпатська область, село 

Драгиня, будинок 33-Б). 

1.12. Юридичну особу – комунальну організацію (установа, заклад) 

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

ступеня» Ракошинської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області (код ЄДРПОУ 34920089, місцезнаходження: Україна, 89620, 

Закарпатська область, село Чопівці, вулиця Виноградна, будинок 2). 

1.13 Юридичну особу – комунальна організація (установа, заклад) 

«Ракошинської дитячої школи мистецтв» (код ЄДРПОУ 00436878, 

місцезнаходження: Україна, 89620, Закарпатська область, село Ракошино, 

вул. Дружби, буд.1), 

1.14. Юридичну особу – комунальна організація (установа, заклад) 

«Великолучківської дитячої школи мистецтв» (код ЄДРПОУ 05464537, 

місцезнаходження: Україна, 89625, Закарпатська область, село Великі Лучки, 

вул. Мукачівська, будинок 96) (з 01.01.2021р.), разом з закріпленим за 

навчальним закладом майном (безоплатно). 

2. Затвердити акти приймання - передачі матеріальних цінностей 

закладів освіти та дитячих шкіл мистецтв у комунальну власність 

територіальної громади Великолучківської сільської ради, що додаються. 

3. Вважати засновником (власником) загальноосвітніх навчальних 

закладів Великолучківську сільську раду, розташовану за адресою: Україна, 

89625, Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, 

вулиця Гагаріна, будинок 37, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 04350398, а 

саме: 

3.1. Великолучківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 22088538, 

місцезнаходження: Україна, 89625, Закарпатська область, село Великі Лучки, 

вулиця Гагаріна, будинок 49). 

3.2. Зняцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34919796, 



місцезнаходження: Україна, 89650, Закарпатська область, село Зняцьово, 

вулиця Гойди, будинок 2). 

3.3. Ракошинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34855937, 

місцезнаходження: Україна, 89620, Закарпатська область, село Ракошино, 

вулиця Кольки, будинок 2). 

3.4. Кальницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34855884, 

місцезнаходження: Україна, 89633, Закарпатська область, село Кальник, 

вулиця Миру, будинок 2А). 

 

3.5. Великолучківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34855979, 

місцезнаходження: Україна, 89625, Закарпатська область, село Великі Лучки, 

вулиця Горького , будинок 72). 

3.6. Червенівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34855921, 

місцезнаходження: Україна, 89651, Закарпатська область, село Червеньово, 

вулиця Шевченка, будинок 138). 

3.7. Ракошинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів з угорською 

мовою навчання Мукачівської районної ради Закарпатської області» (код 

ЄДРПОУ 34919712, місцезнаходження: Україна, 89620, Закарпатська 

область, село Ракошино, вулиця Дружби, будинок 11). 

3.8. Руськівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34919864, 

місцезнаходження: Україна, 89620, Закарпатська область, село Руське, 

вулиця Борканюка, будинок 32 А). 

3.9. Медведівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34919728, 

місцезнаходження: Україна, 89633, Закарпатська область, село Медведівці, 

вулиця Центральна, будинок 69). 

3.10. Червенівської загальноосвітньої школи І ступеня 

Мукачівської районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34919927, 

місцезнаходження: Україна, 89651, Закарпатська область, село Червеньово, 

вулиця Дружби, будинок б/н). 

3.11. Драгинського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів» Мукачівської районної ради 

Закарпатської області (код ЄДРПОУ 37940930, місцезнаходження: Україна, 

89650, Закарпатська область, село Драгиня, будинок 33-Б). 

3.12. Ракошинської дитячої школи мистецтв (код ЄДРПОУ 

00436878, місцезнаходження: Україна, 89620, Закарпатська область, село 

Ракошино, вул. Дружби, буд.1); 

3.13. Великолучківської дитячої школи мистецтв (код ЄДРПОУ 

05464537, місцезнаходження: Україна, 89625, Закарпатська область, село 

Великі Лучки, вул. Мукачівська, будинок 96); 

4. Змінити назви загальноосвітніх навчальних закладів та дитячих 



Проект 

шкіл мистецтв, які є комунальною власністю Великолучківської сільської 

ради: 

4.1. із Великолучківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області на Великолучківську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

4.2. із Зняцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області на Зняцівську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

4.3. із Ракошинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області на Ракошинську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

4.4. із Кальницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області на Кальницьку 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

4.5. із Великолучківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області на Великолучківську 

загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

4.6. із Червенівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області на Червенівську 

загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

4.7. із Ракошинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів з 

угорською мовою навчання Мукачівської районної ради Закарпатської 

області на Ракошинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів з угорською 

мовою навчання Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області; 

4.8. із Руськівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області на Руськівьку 

загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

4.9. із Медведівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області на Медведівську 

загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

4.10. із Червенівської загальноосвітньої школи І ступеня 

Мукачівської районної ради Закарпатської області на Червенівську 



загальноосвітню школу І ступеня Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

4.11. із        Драгинського         навчально-виховного         комплексу 

«Загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів» Мукачівської районної ради 

Закарпатської області на Драгинський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів» Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

4.12. із Чопівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа-сад І ступеня» Мукачівської районної ради 

Закарпатської області на Чопівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа-сад І ступеня» Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

4.13. із Ракошинської дитячої школи мистецтв на Ракошинську 

дитячу школу мистецтв Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області; 

4.14. із Великолучківської дитячої школи мистецтв на 

Великолучківську дитячу школу мистецтв Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

5. Затвердити нову редакцію Статутів загальноосвітні навчальні 

заклади Великолучківської сільської ради: 

5.1. Статут Великолучківської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області (додаток І); 

5.2. Статут Зняцівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області (додаток 2); 

5.3. Статут Ракошинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області (додаток 3); 

5.4. Статут Кальницької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області (додаток 4); 

5.5. Статут Великолучківської загальноосвітньої школи І – ІІ 

ступенів Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області (додаток 5); 

5.6. Статут Червенівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області (додаток 6). 

5.7. Статут Ракошинської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів з 

угорською мовою навчання Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області (додаток 7 ). 



Проект 

5.8. Статут Медведівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області (додаток 8). 

5.9. Статут Червенівської загальноосвітньої школи І ступеня 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області (додаток 9). 

5.10. Статут Руськівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області (додаток 10). 

5.11. Статут     Драгинського      навчально-виховного      комплексу 

«Загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів» Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області (додаток 11). 

5.12. Статут      Чопівського       навчально-виховного       комплексу 

«Загальноосвітня школа-сад І ступеня» Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області (додаток 12). 

5.13. Статут      Ракошинської дитячої школи мистецтв 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області; 

5.14. Статут Великолучківської дитячої школи мистецтв 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області; 

6. Уповноважити керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

та керівників дитячих шкіл мистецтв Великолучківської сільської ради 

здійснити заходи необхідні для внесення змін до установчих документів 

закладу, реєстрації Статуту в новій редакції відповідно до вимог чинного 

законодавства та на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації змін 

до відомостей, а саме: 

6.1. Рубіш Надію Іванівну, директора Великолучківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

6.2. Глодан Володимира Васильовича, директора Зняцівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

6.3. Когут Мирославу Миколаївну, директора Ракошинської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

6.4. Гасинець Василя Михайловича, директора Кальницької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

6.5. Чучвар Валерію Федорівну, директора Великолучківської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 



Мукачівського району Закарпатської області; 

6.6. Машкара Василя Васильовича, в.о.директора Червенівської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

6.7. Молнар Бейла Бейловича, директора Ракошинської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів з угорською мовою навчання 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області; 

6.8. Гладжикурка Любов Дмитрівну, директора Руськівської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

6.9. Жеребак Надію Василівну, директора Медведівської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

6.10. Свалявчик Світлану Василівну в.о.директора Червенівської 

загальноосвітньої школи І ступеня Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області; 

6.11. Самелюк Оксану Василівну, в.о.директора Драгинського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів» 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області; 

6.12. Панько Віру   Павлівну,   директора   Чопівського   навчально- 

виховного комплексу «Загальноосвітня школа-сад І ступеня» 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області; 

6.13. Шкоба Людмилу Василівну директора Ракошинської дитячої 

школи мистецтв Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області; 

6.14. Волошин Тетяну Іванівну директора Великолучківської 

дитячої школи мистецтв Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області; 

7. Дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

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

національних меншин (Товт М.О.). 

 

 
 

Сільський голова В.Коштура 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

09.02.2021 с.В.Лучки № 

 

 

 
Про затвердження мережі закладів освіти та дитячих шкіл мистецтв 

Великолучківської сільської ради 

 
 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», враховуючи рішення першої сесії Мукачівської 

районної ради від 28.01.2021 №6 «Про передачу бюджетних установ та майна 

Великолучківській сільській раді», з метою забезпечення належного 

функціонування та надання освітніх послуг закладами освіти, сільська рада 

вирішила: 
1. Затвердити мережу загальноосвітніх навчальних закладів 

Великолучківської сільської ради, а саме: 
Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області – штатна чисельність 123,47; 

Зняцівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області – штатна 

чисельність 47,28; 

Ракошинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області – штатна 

чисельність 69,44; 

Кальницька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області – штатна 

чисельність 40; 

Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області – штатна чисельність 29,47; 

Червенівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області – штатна 

чисельність 48,56; 



Ракошинська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів з угорською мовою 

навчання Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області – штатна чисельність 29,19; 

 

Руськівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області – штатна 

чисельність 33,28; 

Медведівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області – штатна 

чисельність 23,83; 

Комунальна організація (установа, заклад) „Драгинський навчально- 

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

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області – штатна чисельність 32,41; 

Червенівська загальноосвітня школа І ступеня Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області – штатна 

чисельність 6,56; 

Чопівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-сад 

І ступеня» Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області – штатна чисельність 9,56; 

2. Затвердити мережу дитячих шкіл мистецтв Великолучківської 

сільської ради, а саме: 

Великолучківська дитяча школа мистецтв Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області – штатна чисельність 60,5; 

Ракошинська дитяча школа мистецтв Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області – штатна чисельність 20; 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

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

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

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

 

 

 

Сільський голова В.Коштура 



 
 

                                     Проект 

 

Додаток 1 

до рішення п’ятої 

позачергової сесії восьмого 

скликання 

09.02.2021 № 

 

МЕРЕЖА 

загальноосвітніх навчальних закладів Великолучківської сільської ради 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

№ 
з/п 

Назва Кількість 
класів 

Кількість 
учнів у них 

 
 

1 

Великолучківська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської 

області 

 
 

41 

 
 

1081 

 
2 

Зняцівська загальноосвітня школа І – 

ІІІ    ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області 

 
14 

 
252 

3 Ракошинська загальноосвітня школа І 

– ІІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області 

22 399 

4 Кальницька загальноосвітня школа І – 

ІІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області 

11 128 

5 Великолучківська загальноосвітня 

школа І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської 

області 

9 144 

6 Червенівська загальноосвітня школа І 

– ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області 

18 310 

7 Ракошинська загальноосвітня школа І 

– ІІ ступенів з угорською мовою 

навчання Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району 

Закарпатської області 

9 111 

8 Руськівська загальноосвітня школа І – 9 156 



 

 ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області 

  

9 Медведівська загальноосвітня школа І 

– ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області 

9 67 

10 Комунальна організація (установа, 

заклад) „Драгинський навчально- 

виховний комплекс „загальноосвітня 

школа-сад І – ІІ ступенів” 

Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської 

області 

9 78 

11 Червенівська загальноосвітня школа І 

ступеня Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району 

Закарпатської області 

4 36 

12 Чопівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа-сад 

І ступеня» Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району 

Закарпатської області 

2 9 

 Всього 157 2771 
 

 

 
 

Секретар ради О.Строїн 



 
 

                                     Проект 

 

Додаток 2 

до рішення п’ятої 

позачергової сесії восьмого 

скликання 

09.02.2021 № 
 

 

 
 

МЕРЕЖА 

дитячих шкіл мистецтв Великолучківської сільської ради 

на 2020-2021 навчальний рік 
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Секретар ради О.Строїн 



 

                                                             Проект 
 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

09.02.2021 с.В.Лучки № 

 
 

Про звернення до Закарпатської обласної ради, 

Закарпатської обласної державної адміністрації 

депутатів Закарпатської обласної ради 
 

 

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

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

розглянувши колективні звернення мешканців Великолучківської сільської 

територіальної громади сільська рада вирішила: 
 

1. Звернутися до Закарпатської обласної ради, Закарпатської обласної 

державної адміністрації, Депутатів Закарпатської обласної ради Паульо В.Д. 

та Горват Г.А. щодо вжиття заходів по ремонту певних відрізків 

автомобільних доріг обласного та районного значення а саме: 

- відрізок дороги від с.Великі Лучки в напрямку с.Страбичово, дороги 

обласного значення «О 070704, Червеньово-В.Лучки-Гать»; 

- відрізок від с.Кайданово до с.Домбоки, дороги районного значення 

«С 070727, Ракошино-Домбоки»; 

- відрізок в межах сіл Бенедиківці, Кальник, дороги обласного значення 

«О 071201, Середнє-Лінці-Шкуратівці-Ракошино». 

 

2. Доручити сільському голові направити відповідне звернення 

адресатам. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову Коштура В.О. 

 

 

Сільський голова В. Коштура 



Сільський голова В.Коштура 

 

 

 

                                                             Проект 
 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

09.02.2021 с.В.Лучки № 

 

 
Про внесення змін до рішення третьої сесії восьмого скликання від 

24.12.2020 №68 «Про структуру та штатну чисельність 

апарату та відділів Великолучківської сільської ради 

та її виконавчих органів» 

 

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 

приведення рішення третьої сесії восьмого скликання від   24.12.2020 №68 

«Про структуру та штатну чисельність апарату та відділів Великолучківської 

сільської ради та її виконавчих органів» у відповідність до вимог чинного 

законодавства, сільська рада вирішила: 
1. Вивести із штатного розпису відділу загальної , організаційної 

роботи, кадрового та правового забезпечення Великолучківської сільської 
ради 2 штатні одиниці прибиральника службового приміщення. 

2. Вивести із штатного розпису відділу загальної , організаційної 
роботи, кадрового та правового забезпечення Великолучківської сільської 
ради 1 штатну одиницю водія. 

3. Ввести у штатний розпис відділу з питань соціального захисту 
населення Великолучківської сільської ради 3 штатні одиниці інспекторів. 

4. Вивести із штатного розпису Великолучківської сільської ради 
посаду спеціаліста по тендерним закупівлям. 

5. Ввести у штатний розпис Великолучківської сільської ради посаду 
головного спеціаліста по тендерним закупівлям. 

6. 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.). 



 

 

            Проект 

 

Додаток 1 

до рішення третьої сесії 

восьмого скликання від 

24.12.2020 №68 

(у редакції рішення четвертої  

позачергової сесії восьмого 

скликання) 

09.02.2021 №  

 

СТРУКТУРА 

і штатна чисельність апарату Великолучківської сільської ради 

та її виконавчих органів 

 

Назва відділів, управлінь та посад Чисельність 

Апарат сільської ради та виконавчого комітету 

1. Керівництво сільської ради і виконавчого 

комітету 

7 

1.1 Сільський голова 1 

1.2. Заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

1 

1.3 Керуючий справами 1 

1.4 Секретар сільської ради 1 

1.5. Староста 3 

2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності 3 

2.1. Начальник відділу, головний бухгалтер 1 

2.2. Провідний спеціаліст 1 

2.3. Спеціаліст по грантам 1 

3. Відділ загальної , організаційної роботи, 

кадрового та правового забезпечення 

15 

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 2 

3.8. Оператор котельні 4 



 

4. Відділ з питань оборонної, мобілізаційної, 

призовної роботи, цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними 

органами та надзвичайних ситуацій 

7 

4.1 Начальник відділу 1 

4.2. Інспектор ВОС 6 

5. 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 

7. Головний 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. Спеціалісти 5 

8.8. Водій 1 

9. Відділ з питань соціального захисту населення 6 

9.1 Начальник відділу 1 

9.2. Головний спеціаліст 1 

9.3. Інспектори 3 

9.4. Водій 1 

 Всього 57 
 

 

Секретар ради О.Строїн 



 

           Проект 

 

Додаток 2 

до рішення третьої сесії 

восьмого скликання від 

24.12.2020 №68 

(у редакції рішення четвертої  

позачергової сесії восьмого 

скликання) 

09.02.2021 №  

 

СТРУКТУРА 

 

і штатна чисельність відділів Великолучківської сільської ради, які 

мають статус юридичної особи публічного права 

 

Назва відділів та посад Чисельність 

1. Фінансовий відділ 4 

1.1. Начальник відділу 1 

1.2. Головний спеціаліст 1 

1.3 Головний спеціаліст 1 

1.4 Головний спеціаліст 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 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

09.02.2021 с.В.Лучки № 

 

 
Про затвердження передавальних актів 

 

 

Заслухавши інформацію комісію з припинення (реорганізації) 

юридичних осіб Зняцівської, Кальницької та Ракошинської сільських рад 

шляхом приєднання до Великолучківської сільської територіальної громади, 

на виконання рішення першої сесії восьмого скликання Великолучківської 

сільської ради від 17.11.2020 №18 «Про реорганізацію сільських рад, що 

увійшли до Великолучківської сільської територіальної громади та створення 

комісії з реорганізації», керуючись Законами України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», 

Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2000 № 419, Положення про інвентаризацію 

активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 02.09.2014 № 879,   розпорядження Кабінету Міністрів України 

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

формування територій громад Закарпатської області», статтями 25, 26, 60 

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

вирішила: 

1. Затвердити передавальний акт Зняцівської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04350464), місцезнаходження юридичної особи: вулиця Гойди,70, 

с.Зняцьово, Мукачівський район, Закарпатська область, 89650, яка 

припиняється шляхом приєднання до юридичної особи – Великолучківської 

сільської ради (ЄДРПОУ 04350398), місцезнаходження юридичної особи: 

вулиця Гагаріна, 37, с.В.Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область, 

89625 (додається). 

2. Затвердити передавальний акт Кальницької сільської ради 

(ЄДРПОУ 04350493), місцезнаходження юридичної особи: вулиця 

Шевченка, 2, с.Кальник, Мукачівський район, Закарпатська область, 89633, 

яка припиняється шляхом приєднання до юридичної особи – 

Великолучківської сільської ради (ЄДРПОУ 04350398), місцезнаходження 



 

юридичної особи: вулиця Гагаріна, 37, с.В.Лучки, Мукачівський район, 

Закарпатська область, 89625 (додається). 

3. Затвердити передавальний акт Ракошинської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04350659), місцезнаходження юридичної особи: вулиця Дружби, 

20, с.Ракошино, Мукачівський район, Закарпатська область, 85620, яка 

припиняється шляхом приєднання до юридичної особи – Великолучківської 

сільської ради (ЄДРПОУ 04350398), місцезнаходження юридичної особи: 

вулиця Гагаріна, 37, с.В.Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область, 

89625 (додається). 

4. Подати документи державному реєстратору для проведення 

державної реєстрації припинення юридичних осіб - Зняцівської, 

Кальницької, Ракошинської сільської ради, шляхом приєднання до 

Великолучківської сільської ради в установленому законом порядку. 

5. Прийняти у комунальну власність Великолучківської сільської 

територіальної громади в особі Великолучківської сільської ради майно, яке 

вказане у пунктах 1, 2, 3 цього рішення. 

6. Координацію за виконанням цього рішення покласти на Комісію 

з реорганізації Зняцівської, Кальницької та Ракошинської сільських рад 

(Логойда Т.І.). 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову Коштура В.О. 

 

 
Сільський голова В.Коштура 



 
 

                                                             Проект 
 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

09.02.2021 с.В.Лучки № 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми 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. Внести наступні зміни та доповнення до Програми соціального 

захисту населення «Турбота» Великолучківської сільської ради на 2021 рік, 

затвердженої рішенням третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2020 №62, 

а саме: 

пункт 4 Програми соціального захисту населення «Турбота» 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік внести наступні зміни та 

доповнення: 

абзац 2 викласти в наступній редакції: надання щорічної адресної 

грошової допомоги мешканцям Великолучківської сільської ради учасникам 

АТО (ООС) протягом поточного року при наявності коштів; 

абзац 3 викласти в наступній редакції: надання щорічної адресної 

грошової допомоги мешканцям Великолучківської сільської ради 

ліквідаторам аварії на ЧАЕС протягом поточного року при наявності коштів; 

абзац 4 викласти в наступній редакції: надання щорічної адресної 

грошової допомоги мешканцям Великолучківської сільської ради учасникам 

бойових дій в Афганістані протягом поточного року при наявності коштів; 

абзац 6 викласти в наступній редакції: 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, 

відшкодування вартості операції дітям до 18 років – 50 відсотків сплаченої 

суми протягом поточного року при наявності коштів; 

абзац 7 викласти в наступній редакції: 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 протягом поточного року при 

наявності коштів); 



 

 

абзац 8 викласти в наступній редакції: 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), допомога надається протягом поточного року при наявності коштів; 

пункт 6 Програми соціального захисту населення «Турбота» 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік внести наступні зміни та 

доповнення: 

абзац 2 викласти в наступній редакції: щорічна грошова допомога 

учасникам АТО (ООС), учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, учасникам 

бойових дій в Афганістані надається згідно наявних списків, протягом 

поточного року, при наявності коштів, розпорядженням сільського голови з 

подальшим затвердженням на сесії сільської ради. 

2. Контроль за виконанням цього 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 
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