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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.05.2021 с.В.Лучки №  

 
Про Програму розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, 

пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 

території Великолучківської сільської ради на 2021рік 

 

Керуючись статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Програму розвитку дорожньої інфраструктури і 

фінансування робіт,пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

на території Великолучківської сільської ради на 2021рік (додається). 

2. Фінансування заходів Програми здійснювати у межах видатків, 

передбачених бюджетом Великолучківської сільської ради на 2021 рік та інші 

джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

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 другого пленарного 

засідання сьомої  сесії 

восьмого скликання 

17.05.2021 №  
 

 

 
 

ПРОГРАМА 

розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, 

пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 

території Великолучківської сільської ради на 2021рік 

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

З метою покращення стану соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної привабливості та створення умов для безпечного і повноцінного 

життя, праці і відпочинку населення громади, існує необхідність поліпшення 

ситуації у сфері дорожнього господарства. 

Згідно Законів України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», 

«Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування 

дорожнього господарства України», «Про внесення змін до статті 91 

Бюджетного кодексу України щодо спів фінансування ремонту доріг 

державного значення» від 02.06.2015 року №491-ІІІ, «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо спів фінансування ремонту доріг державного 

значення» від 02.06.2015 року №490-ІІІ, постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» від 30 

березня 1994 року №198, розроблена Програма розвитку дорожньої 

інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на території Великолучківської сільської ради 

на 2021 рік (далі – Програма). 

Програма передбачає протягом 2021 року забезпечити проведення 

ремонту доріг загального користування місцевого значення на території 

Великолучківської сільської територіальної громади. 

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

Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані 

з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, 

що автомобільні дороги поділяються на: 

- автомобільні дороги загального користування державного значення; 
- автомобільні дороги загального користування місцевого значення; 

- автомобільні дороги міст та інших населених пунктів; 

- відомчі (технологічні) автомобільні дороги. 
Державне управління автомобільними дорогами загального користування 

здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке 
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має органи управління на місцях – філії Служби автомобільних доріг. 
 

Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг місцевого 

значення, здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у 

віданні яких вони знаходяться. 

Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг території 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік, враховуючи їх незадовільний 

експлуатаційний стан є: 

- збереження мережі автомобільних доріг; 

- забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху; 

- підсипання ґрунтових доріг щебеневою сумішшю; 

- запровадження механізму державно-приватного партнерства для 

реалізації інфраструктурних проектів, співпраця з сільськогосподарськими 

господарствами. 

IІІ. Мета Програми 

Метою Програми є: 

- покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної 

власності за рахунок коштів сільського бюджету, що позитивно вплине на 

соціально-економічний розвиток громади; 

- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального 

користування з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до 

міжремонтних строків; 

- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов 

дорожнього руху на території Великолучківської сільської ради; 

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг на території 

населених пунктів Великолучківської сільської територіальної громади; 

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів 

виробництва, підприємств, установ Великолучківської сільської ради 

незалежно від форм власності шляхом покращення якості шляхів сполучення. 

 

ІV. Перелік завдань Програми 

Основними завданнями Програми є: 
- забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації доріг на 

території населених пунктів Великолучківської сільської ради; 

- досягнення належного рівня утримання та ефективної експлуатації доріг 

комунальної власності; 

- впорядкування дорожнього руху на території населених пунктів 

Великолучківської сільської ради; 

- підсипання ґрунтових доріг щебеневою сумішшю; 

- проведення поточного ремонту асфальтного покриття; 

- капітальний ремонт асфальтного покриття. 

 

V. Фінансове забезпечення Програми: 

Головний розпорядник коштів – сільська рада в межах бюджетних 

призначень передбачає кошти на фінансування Програми. 

В межах отримання бюджетних призначень місцевому бюджету, 

Субвенції з Державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та 
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утримання вулиць і доріг комунальної власності, передбачає кошти на 

фінансування Програми. 

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків передбачених 

у сільському бюджеті на 2021 рік. 

Програма є необхідною для забезпечення ремонту та утриманням 

автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності. 

 

VІ. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми забезпечить: 
- збереження існуючої мережі доріг загального користування 

місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності від руйнування, 

своєчасне виконання поточного ремонту та виконання заходів з безпеки 

дорожнього руху; 

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі 

маршрутів загального користування; 

- покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки 

дорожнього руху; 

- створення умов доступності сільських територій до районного 

центру; 

- проведення ремонтних робіт на об’єктах, віднесених до проектів 

комплексного інфраструктурного розвитку територій, соціально важливих 

проектів, спів фінансування проектів; 

- ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, 

що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та 

технологій; 

- підсипання ґрунтових доріг гран відсівом для своєчасного надання 

невідкладної медичної допомоги жителям громади. 

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координація за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, 

покладається на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Мотильчак М.А.). 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.05.2021 с.В.Лучки №  

 
Про затвердження Програми надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 

на 2021 рік 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

метою соціального захисту та соціальної підтримки осіб, які потребують 

сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг, сільська 

рада вирішила: 

1. Затвердити Програму надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік 

(додається). 

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради передбачити 

фінансування Програми в 2021 році в межах наявного фінансового ресурсу. 

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

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

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

 
 

Сільський голова В.Коштура 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення другого пленарного 

засідання сьомої сесії восьмого 

скликання 

17.05.2021 № 

 

 

 
Програма 

надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі 

на 2021 рік 

 
 

1. Мета та основні завдання Програми 

Програма розроблена на виконання Закону України «Про соціальні 

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

«Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» і спрямована на 

посилення соціального захисту населення, відтворення життєдіяльності, 

соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя окремих осіб, що 

проживають на території Великолучківської сільської територіальної громади 

і які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги. 

З кожним роком збільшується кількість людей, які потребують 

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

хворобами, які спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та 

можливості до самообслуговування. Погіршується стан здоров’я та відповідно 

здатність до самообслуговування людей похилого віку, особливо тих, які 

проживають далеко від родичів і не перебувають на обліку в територіальному 

центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

 

Основним завданням Програми є: 

 соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують 

сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг, спрямованих 

на підтримку життєдіяльності; 

 попередження виникнення складних життєвих обставин; 
 створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих 

проблем.  

2. Основні напрямки реалізації 

Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом виплати 
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги в розмірах у 

відповідності з вимогами діючого законодавства. 

Компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні 

послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на 

непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних 
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стандартів соціальних послуг, особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно 

проживають (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). 

Призначення компенсації здійснюється управлінням соціального захисту 

населення Мукачівської райдержадміністрації у порядку, встановленому 

діючим законодавством. 

Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України «Про 

соціальні послуги» обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на 

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

календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, 

яка надає соціальні послуги. 

Перерахування коштів отримувачам допомоги здійснюється з 

місцевого бюджету сільської ради на підставі щомісячних списків, 

сформованих управлінням праці і соціального захисту Мукачівської 

райдержадміністрації. 

Управління праці і соціального захисту Мукачівської 

райдержадміністрації : 

 організовує систематизацію та зберігання інформації про осіб, які 

надають соціальні послуги, забезпечує її автоматизоване використання; 

 проводить нарахування компенсації отримувачам послуг; 

 

3. Фінансове забезпечення 

Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету сільської ради в межах видатків в сумі 73650,00 грн., затверджених 

рішенням сесії сільської ради на поточний рік. 

4. Контроль за виконанням Програми 

Головний розпорядник коштів щомісячно аналізує стан виконання 

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

ефективного використання бюджетних коштів. 

5. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть змогу посилити соціальний захист 

людей, які потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращанню умов їх 

проживання, врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що 

потрапили у складні життєві обставини і потребують соціальних послуг та 

забезпеченню безпеки та якості їх життя. 



 
 

 

                                                                                                                                      Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.05.2021 с.В.Лучки №  

 

 
Про внесення зміни до Програми 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. Внести зміни до Програми соціально-економічного і культурного 

розвитку Великолучківської сільської ради на 2021 рік, затвердженої рішенням 

третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2020 №64: 

«Розділ ІІІ. Фінансове забезпечення Програми: абзац другий викласти у 

наступній редакції, а саме: для здійснення заходів щодо забезпечення 

виконання Програми на 2021 рік планується використати коштів: 967000,00 

грн., а саме: сільського бюджету – 967000,00 грн. Протягом поточного року 

можуть вноситися зміни до Програми при збільшенні обсягів фінансування». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   постійну комісію 

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

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

 

 

 

Сільський голова В.Коштура 



 
 

 

                                                                                                                                      Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.05.2021 с.В.Лучки №  

 

Про внесення змін до рішення сесії Великолучківської сільської ради від 

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

07527000000 

(код бюджету) 

 

Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, сільська рада 

вирішила: 

1. Затвердити зміни обсягів фінансування сільського бюджету на 2021 

рік згідно з додатків 1до цього рішення. 

2. Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2021 

рік за головними розпорядниками коштів (спрямування вільного залишку 

коштів, що утворився на початок бюджетного періоду та перерозподілу 

видатків в межах загального обсягу) згідно з додатком 2 до цього рішення. 

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

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

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

рішення. 

4. Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на 

реалізацію місцевих/регіональних програм на 2021 рік в сумі 49200,00 грн. 

згідно з додатком 4 до цього рішення 

5. Додатки 1- 4 є невід`ємною частиною даного рішення. 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально- 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Мотильчак М.А.). 

 

 

Сільський голова В.Коштура



 
 

                                                                                                                                      Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.05.2021 с.В.Лучки №  

 
Про створення юридичної особи–виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради Мукачівського  району Закарпатської області та 

затвердження Положення про виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області 

 

Керуючись частиною 1 статті 11, пунктом 6 частини 1 статті 26, 
статтями 51, 52, 53, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», відповідно до частини 3 статті 140 Конституції 

України, ч.1, ч.4 ст.89 Цивільного кодексу України, ст.ст.14,15 Закону України 

“Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань” з метою вдосконалення і впорядкування процесів 

управління громадою, забезпечення виконання повноважень виконавчих 

органів сільської ради та внесення виконавчого комітету Оноківської сільської 

ради до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців, як юридичної особи, , сільська рада вирішила: 

1. Створити юридичну особу - виконавчий комітет Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області. 

2. Затвердити Положення про виконавчий комітет Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (додається). 

3. Уповноважити сільського голову Коштура В.О. здійснити державну 

реєстрацію юридичної особи - виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову Коштура В.О. 

 

Сільський голова В.Коштура 



 

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

рішення другого пленарного 

засідання сьомої сесії восьмого 

скликання 

Великолучківської 

сільської ради 

17.05.2021 № 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с.Великі Лучки 

2021 рік 



 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Виконавчий комітет Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області (надалі - Виконавчий комітет) є 

виконавчим органом Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області. 

Скорочена назва: виконком Великолучківської сільської ради. 
1.2. Місцезнаходження виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради:   89625,   Закарпатська   область,   Мукачівський   район, 

с.Великі Лучки, вул.Гагаріна, 37. 

1.3. Виконавчий комітет - орган, який відповідно до Конституції 

України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

утворюється територіальною громадою в особі Великолучківської сільської 

ради. Склад виконавчого комітету - колегіального органу затверджується 

Великолучківською сільською радою на строк її повноважень. 

1.4. Затверджений радою виконавчий комітет підконтрольний та 

підзвітний сільській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень 

органів виконавчої влади - підконтрольний органам виконавчої влади. 

1.5. Кількісний склад виконавчого комітету визначається 

Великолучківською сільською радою. Персональний склад виконавчого 

комітету сільської ради затверджується радою за пропозицією сільського 

голови. 

1.6. Порядок діяльності виконавчого комітету визначається 

Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, іншими законодавчими актами, нормативними документами 

Великолучківської сільської ради та цим Положенням. 

1.7. До складу виконавчого комітету входять за посадою: сільський 

голова, секретар ради, керуючий справами (cекретар) виконавчого комітету, 

старости громади. Інші члени виконавчого комітету затверджуються радою за 

поданням сільського голови. 

1.8. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є 

його засідання. В межах своїх повноважень виконавчий комітет сільської ради 

приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його 

засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету. У разі 

рівного розподілу голосів, вирішальним є голос сільського голови. 

1.9. Виконавчий комітет, як виконавчий орган Великолучківської 

сільської ради, є юридичною особою. 

1.10. Виконавчий комітет має відповідні печатку із зображенням 

Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки із своїм 

найменуванням. 

1.11. Виконавчий комітет є неприбутковою установою, його фінансово- 

господарська діяльність здійснюється на основі кошторису. 

1.12. Виконавчий комітет має право на придбання та оренду 

необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, може користуватися 

послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи. 

1.13. Майно виконавчого комітету є комунальною власністю і належить 

йому на правах оперативного управління. 



 

1.14. Майно виконавчого комітету не підлягає вилученню або передачі 

будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, 

передбачених чинним законодавством України. 

1.15. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) виконавчого комітету здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. Ліквідація або реорганізація вважається завершеною з 

моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців. 

 

ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
2.1. Призначенням виконавчого комітету, як виконавчого органу 

сільської ради є здійснення організаційного забезпечення діяльності 

Великолучківської сільської ради, забезпечення збалансованого економічного 

та соціального розвитку громади, ефективного використання природних, 

трудових і фінансових ресурсів. Призначенням виконавчого комітету, як 

колегіального органу сільської ради є здійснення виконавчих функцій і 

повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України. 

2.2. Повноваження та функції виконавчого комітету визначені 

Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” та іншими законами України. 

2.3. Представляє інтереси виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради в державних органах, установах, організаціях сільський голова та 

посадові особи виконавчого Великолучківської комітету сільської ради за 

дорученням сільського голови. 

 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 

3.1. Очолює виконавчий комітет сільський голова. 

3.2. Сільський голова: 

1) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний 

склад виконавчого комітету ради; 

2) скликає засідання виконавчого комітету; 
3) організовує на основі колегіальності роботу виконавчого комітету і 

головує на його засіданнях; 

4) координує діяльність осіб, які входять до складу виконавчого 

комітету; 

5) підписує рішення виконавчого комітету, забезпечує їх виконання; 

6) здійснює керівництво апаратом виконавчого комітету; 
7) має право знімати з розгляду перед або під час засідання виконавчого 

комітету недостатньо підготовлені питання; 

8) представляє виконавчий комітет у відносинах з державними 

органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями 

громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм 

власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до 

законодавства; 



 

9) укладає від імені виконавчого комітету договори відповідно до 

законодавства України; 

11) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих 

органів ради та їх чисельності; 

12) призначає на посади та звільняє з посад працівників виконавчого 

комітету, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до 

комунальної власності територіальної громади; 

13) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів 

місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 

установ та організацій, які обмежують права та інтереси громади, а також 

повноваження ради та її органів; 

14) веде особистий прийом громадян; 
15) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України 

“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності”; 

16) забезпечує на території громади додержання законодавства щодо 

розгляду звернень громадян та їх об’єднань; 

17) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені 

Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами. 

3.3. У разі дострокового припинення повноважень сільського голови 

чи неможливості виконання ним своїх повноважень, повноваження сільського 

голови здійснюються секретарем ради. Секретар ради тимчасово здійснює 

зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень 

сільського голови і до моменту вступу на посаду новообраного сільського 

голови відповідно до закону. 

3.4. Секретар ради: 
1) вирішує за дорученням ради або сільського голови питання, 

пов’язані з діяльністю ради та її органів; 

2) забезпечує винесення на сесію ради рішень виконавчого комітету, 

які підлягають розгляду радою; 

3) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і 

населення, організовує контроль за їх виконанням; 

4) виконує інші обов’язки, покладені на нього відповідно до 

розпорядження сільського голови про розподіл обов’язків між членами 

виконавчого комітету. 

3.5. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету: 
1) подає на затвердження виконавчого комітету план роботи 

виконавчого комітету; 

2) контролює хід підготовки матеріалів на розгляд виконавчого 

комітету; 

3) формує проект порядку денного засідання виконавчого комітету; 
4) контролює стан підготовки питання до розгляду на засіданні 

виконавчого комітету; 

5) візує проекти рішень виконавчого комітету та підписує додатки до 

них після ознайомлення з представленими для прийняття рішення матеріалами, 

засвідчуючи цим готовність проекту документа до розгляду виконавчим 

комітетом; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1160-15


 

6) при необхідності повертає на доопрацювання авторам проекти рішень 

та інших запропонованих для розгляду на засіданнях виконавчого комітету 

питань; 

7) погоджує список запрошених осіб на засідання виконавчого комітету, 

подає його головуючому на засіданні перед його початком; 

8) підписує протоколи засідань виконавчого комітету; 

9) забезпечує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців; 
10) у встановленому порядку надає зацікавленим особам інформацію 

щодо прийнятих рішень; 

11) контролює виконання рішень і протокольних доручень виконавчого 

комітету; 

12) виконує інші обов’язки, покладені на нього виконавчим комітетом 

або сільським головою. 

3.6. У разі відсутності керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету виконання його обов’язків його обов’язки виконує інша особа за 

розпорядженням сільського голови. 

3.7. Заступник сільського голови 
3.7.1. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування 

заступників сільського голови здійснюється шляхом затвердження їх на сесії 

ради за поданням сільського голови. Кількість заступників сільського голови 

визначається сесією ради. 

3.7.2. У разі тимчасової відсутності одного із заступників сільського 

голови його обов’язки виконує інша особа за розпорядженням сільського 

голови. 

3.7.3. Заступники сільського голови здійснюють керівництво у 

визначених сільським головою сферах діяльності, спрямовують, координують 

та контролюють роботу відповідних працівників виконавчого комітету, а також 

підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної 

громади, забезпечують виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку громади, бюджету, забезпечують виконання рішень, 

виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови і несуть персональну 

відповідальність за стан справ у дорученій галузі. 

3.7.4. Функціональні повноваження заступників сільського голови 

визначаються розподілом функціональних повноважень між сільським 

головою, заступниками сільського голови, секретарем ради та керуючим 

справами (секретарем) виконавчого комітету, які затверджуються 

розпорядженням сільського голови. 

3.8. Старости громади: 
1) представляють інтереси жителів сіл у виконавчому комітеті сільської 

ради; 
2) сприяють жителям сіл у підготовці документів, що подаються до 

сільської ради; 
3) беруть участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в 

частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідних сіл; 

4) вносять пропозиції до виконавчого комітету сільської ради з питань 

діяльності на території відповідних сіл, підприємств, установ, організацій 

комунальної форми власності та їх посадових осіб; 



 

5) готують та підписують відповідні довідки для жителів сіл,згідно 

наданих їм повноважень; 

6) здійснюють інші обов’язки, визначені Положенням про старосту. 
3.9. Члени виконавчого комітету беруть участь у підготовці і розгляді 

питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції про розгляд питань, що 

входять до компетенції виконавчого комітету, пропонувати для участі у 

розгляді питань експертів, фахівців у даній галузі, участь яких погоджується з 

керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету. 

 

ІV. СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

4.1. В апараті виконавчого комітету на постійній основі працюють 

сільський голова, секретар Великолучківської сільської ради, керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету Великолучківської сільської ради, а 

також інші посадові особи, службовці та обслуговуючий персонал. 

4.2. Діяльність виконавчого комітету регламентується цим Положенням, 

що затверджується сесією Великолучківської сільської ради. 

4.3. Прийняття на роботу працівників виконавчого комітету проводиться 

на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством 

України. 

 
V. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

5.1. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним сільській раді. 
5.2. Сільський голова не рідше ніж один раз на рік звітує перед радою 

про роботу виконавчого комітету та інформує про неї мешканців громади. 



 

 

                                                                                                                                      Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.05.2021 с.В.Лучки №  

 

 
Про затвердження виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради у новому складі 
 

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

самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

1. Ввести у склад виконавчого комітету Великолучківської сільської ради 

восьмого скликання секретаря Великолучківської сільської ради Строїн Олену 

Юріївну. 

2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету у новому 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. Строїн Олена Юріївна – секретар Великолучківської сільської ради 
5. Шкоба Сергій Андрійович – староста сіл Кальник, Кузьмино, 

Медведівці, Руська Кучава, Шкуратівці Великолучківської сільської 

територіальної громади 

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

Кінлодь, Червеньово Великолучківської сільської територіальної громади 

7. Янкулич Василь Васильович - староста сіл Ракошино, Бенедиківці, 

Домбоки, Кайданово, Руське, Чопівці Великолучківської сільської 

територіальної громади 

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 

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 – начальник відділу освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради 

20. Паульо Володимир Дьордьович – депутат Закарпатської обласної ради 

восьмого скликання 

21. Дурдинець Сергій Сергійович – приватний підприємець 

22. Волошин Тетяна Іванівна – директор Великолучківської ДШМ 
23. Головчак Юрій Миколайович – лікар-терапевт КНП «Мукачівська 

ЦРЛ»  

24. Молнар Олександр Іванович - приватний підприємець. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

 
 

Сільський голова В. Коштура 



 
 

 

 

                                                                                                                                      Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.05.2021 с.В.Лучки №  

 
Про передачу майна закладів освіти та майна закладів культури 

Великолучківської територіальної громади відділу освіти, молоді та спорту 

культури, туризму Великолучківської сільської ради 

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 культури», сільська рада 

вирішила: 

1. Передати на баланс відділу освіти, молоді та спорту культури, 

туризму Великолучківської сільської ради комунальне майно, основні засоби, 

виробничі запаси закладів освіти та закладів культури Великолучківської 

територіальної громади, згідно актів (додаються). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

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

національних меншин (Товт М.О.) та відділ освіти, молоді та спорту культури, 

туризму Великолучківської сільської ради (Рубіш М.А.). 

 

 

 

Сільський голова В.Коштура 



 

 

                                                                                                                                      Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.05.2021 с.В.Лучки №  

 
Про затвердження розпоряджень сільського голови 

 

 

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

самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

 

1. Затвердити розпорядження сільського голови: 

- від 19.04.2021 року № 36 «Про перерозподіл коштів до сільського 

бюджету на 2021 рік» 

- від 22.04.2021 року № 37 «Про внесення змін до паспортів 

бюджетних програм на 2021 рік» 

- від 26.04.2021 року № 38 «Про внесення змін до паспортів 

бюджетних програм на 2021 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 

Сьома сесія восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.05.2021 с.В.Лучки №  

 

 
Про Програму придбання комп’ютерного обладнання 

 

 

 

Керуючись статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення функціонування виконавчого апарату 

Великолучківської сільської ради, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Програму придбання комп’ютерного обладнання 

Великолучківській сільській раді у 2021 році» (додається). 

2. Фінансування заходів Програми здійснювати у межах видатків, 

передбачених бюджетом Великолучківської сільської ради на 2021 рік та інші 

джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

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 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення другого пленарного 

засідання сьомої сесії восьмого 

скликання 

17.05.2021 №  

 

ПРОГРАМА 

придбання комп’ютерного обладнання Великолучківській сільській 

раді у 2021 році 

 

Програма придбання капітального обладнання Великолучківській 

сільській раді на 2021 рік визначає порядок використання коштів, виділених з 

сільського бюджету, на придбання інформаційно-комунікаційної комп’ютерної 

техніки для Великолучківської сільської ради та підпорядкованими йому 

самостійними підрозділами. 

 

1. Характеристика Програми та мета 
Назва програми: Програма придбання комп’ютерного обладнання 

Великолучківській сільській раді у 2021 рік» 

На сьогодні є виробнича необхідність у придбанні комп’ютерного 

обладнання, а саме комп’ютерів та принтерів МФУ для сільської ради, це 

сприятиме проведення, своєчасних дій що до інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління громадою, по Великолучківській сільській раді у 2021 

році і в майбутніх роках роботи. 

Підстава для розроблення: необхідність забезпечення реалізації 

державної політики у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій 

відповідно до: 

- Закону України від 04.02.1998р. № 74/98-ВР "Про Національну 

програму інформатизації"; 

- Закону України від 09.01.2007р. № 537-V "Про Основні засади 

розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки"; 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004р. № 253 

"Про затвердження Порядку легалізації комп’ютерних програм в органах 

виконавчої влади"; 

- Указу Президента України від 31.07.2000р. № 928/2000 "Про 

заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі 

Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні". 

Мета програми: подальше удосконалення цілісної взаємопов'язаної 

системи інформаційних та інструментальних засобів для вирішення завдань 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління громадою, яка включає: 

- забезпечення реалізації державної політики у сфері інформаційно- 

телекомунікаційних технологій відповідно до нормативно-законодавчих вимог; 

- заміну застарілого комп’ютерного обладнання, яке повністю 

відпрацювало свій ресурс, на нове обладнання; 

- зниження витрат на експлуатацію і технічне обслуговування більш 

сучасного нового обладнання, яке має гарантійний строк обслуговування; 



 

- підвищення комп’ютерної, та як наслідок, фахової, грамотності 

спеціалістів органів місцевого самоврядування збільшенням кількості 

автоматизованих робочих місць; 

Очікувані результати виконання: 
- забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого 

самоврядування; 

- подальше удосконалення інформаційно-аналітичної та програмно- 

технічної бази дасть органам місцевого самоврядування можливість повно і 

оперативно аналізувати, оцінювати ситуацію та приймати правильне рішення в 

усіх сферах діяльності сільської ради; 

- забезпечення конституційного права громадян на участь в управлінні 

громадою та державою в цілому; 

- підвищення ступені розвитку інформаційно-телекомунікаційної 

інфраструктури, зокрема українського сегменту Інтернету; 

- зростання інтелектуального потенціалу громади сільської ради. 
 

2. Фінансове забезпечення програми 

Загальний обсяг фінансування становить: 49200,00грн. з сільського 

бюджету Великолучківської сільської ради. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету Великолучківської сільської ради у сумі 49200,00 грн. на 

закупівлю комп’ютерної техніки, визначеної за процедурою згідно 

законодавства. 

 

3. Строки та етапи виконання програми 
Реалізація Програми для Великолучківської сільської ради планується у 

2021 року 

Розрахунок потреби коштів на закупівлю комп’ютерної оргтехніки для 

органів місцевого самоврядування на 2021 рік наведено у додатку. 

 

4. Контроль за виконанням програми 

Контроль за виконанням: Контроль за виконанням Програми здійснюють 

головні розпорядники коштів сільського бюджету. 



 

 

                                                                                                                                      Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.05.2021 с.В.Лучки №  

 
Про створення робочої групи з проведення оптимізації 

Ракошинської та Великолучківської дитячих шкіл мистецтв 

Великолучківської сільської ради 

 

Керуючись статями 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законами України «Про культуру», Положенням про відділ освіти , 

молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради, з метою 

оптимізації Ракошинської та Великолучківської дитячих шкіл мистецтв 

Великолучківської сільської ради, сільська рада вирішила: 

1. Створити робочу групу з проведення оптимізації Ракошинської та 

Великолучківської дитячих шкіл мистецтв Великолучківської сільської ради 

згідно з додатком . 

2. Робочій групі з проведення оптимізації Ракошинської та 

Великолучківської дитячих шкіл мистецтв Великолучківської сільської ради: 

2.1. В місячний термін розробити план поетапних заходів щодо 

оптимізації Ракошинської та Великолучківської дитячих шкіл мистецтв 

Великолучківської сільської ради (далі – План заходів) з метою вирішення 

важливих соціально-культурних завдань: 

- надання початкової мистецької освіти; 
- створення умов для художньо-естетичного виховання, розвитку 

творчого та мистецького потенціалу жителів громади; 

- забезпечення можливості навчання дітей з малозабезпечених сімей; 

- забезпечення здобувачам початкової мистецької освіти можливість 

продовження навчання в інших мистецьких школах; 

- забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і 

здібностей жителів громади. 

2.2. Подати розроблений план заходів для затвердження на чергове 

засідання сесії сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

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

національних меншин (Товт М.О.) 

 

Сільський голова В. Коштура 



 

                                           Проект 

Додаток 

до рішення сьомої сесії 

восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

17.05.2021 №  
 

СКЛАД 

робочої групи з проведення оптимізації 

Ракошинської та Великолучківської дитячих шкіл мистецтв 

Великолучківської сільської ради 

Голова робочої групи: 

 

 
 

Заступник робочої групи: 

Рубіш 
Марина Андріївна 

начальник відділу освіти молоді та 

спорту,  культури,  туризму 
Великолучквської сільської ради 

Секретар робочої групи: 

Пацан 
Олена Іванівна 

головний  спеціаліст по культурі  і 

туризму відділу освіти молоді та 

спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради 

Члени робочої групи: 

Волошин 

Тетяна Іванівна 

директор Великолучківської дитячої 

школи мистецтв 

Шкоба 
Людмила Василівна 

директор Ракошинської дитячої школи 

мистецтв 

Товт 
Маргарита Олексіївна 

сільський депутат Великолучківської 

сільської ради (за згодою) 

Мотильчак 
Михайло Андрійович 

 

Панько 
Марія Василівна 

сільський депутат Великолучківської 

сільської ради(за згодою) 

 

спеціаліст ІІ категорії відділу освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради 

Сирохман 

Діана Василівна 

староста 

Шкоба 
Сергій Андрійович 

староста 

Зозуля 
Іван Іванович 

заступник сільського голови з питань 

діяльності  виконавчих органів 

сільської ради Великолучквської 
сільської ради 

 



 

Янкулич 
Василь Васильович 

староста 

 

 

Секретар ради О.Строїн 



 

 

                                                                                                                                      Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.05.2021 с.В.Лучки №  

 

 
Про внесення змін до складу адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Великолучківської сільської ради 
 

Керуючись статтями 26, 52 та 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 215 Кодексу України про адміністративні 

порушення, сільська рада вирішила: 

1. Внести зміни до складу адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Великолучківської сільської ради , а саме: 

1.1. Вивести із складу адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Великолучківської сільської ради Головчака Юрія Миколайовича. 

1.2. Ввести до складу адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Великолучківської сільської ради Янкулича Василя Васильовича. 

2. Затвердити персональний склад адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Великолучківської сільської ради у новому складі згідно 

додатку. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

 
 

Сільський голова В.Коштура 



 

                                  Проект 

Додаток 
до рішення сьомої сесії 

восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

17.05.2021 № 
 

 

СКЛАД 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Великолучківської сільської ради 

 
Голова комісії: 

Зозуля 

Іван Іванович 

заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 
Великолучківської сільської ради 

 
Секретар комісії: 

Логойда 

Тетяна Іванівна 

керуюча  справами виконавчого 

комітету Великолучквської сільської 
ради 

 
Члени комісії: 

Сирохман 
Діана Василівна 

староста 

Шкоба 

Сергій Андрійович 

староста 

Янкулич 

Василь Васильович 

 

Петах 
Сергій Михайлович 

 

Давід 
Василь Йосипович 

староста 

 
 

член виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради 
 

член виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради 

 

 

 
Секретар сільської ради О. Строїн 



 

 

                                                                                                                                      Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.05.2021 с.В.Лучки №  

 
Про прийняття об’єктів цивільного права зі спільної власності 

територіальних громад Мукачівського району у власність Великолучківської 

територіальної громади та забезпечення повноважень щодо управління 

відповідним майном 

 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом 

України, пунктом 39 Розділу 5 «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу, відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 29, частини 

1, 2, 5 статті 60, пункту 10 Розділу 5 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з урахуванням Перспективного плану формування 

територій громад Закарпатської області, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 572-р, на підставі рішень 

Мукачівської районної ради від 28 січня 2020 р. № 6 «Про передачу бюджетних 

установ та майна Великолучківській сільській раді», від 08 квітня 2021 р. №44 

«Про внесення змін до рішення Мукачівської районної ради від 28 січня 2020 р. 
№ 6 «Про передачу бюджетних установ та майна Великолучківській сільській 

раді», розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської 

районної ради від 14.05.2021 №1049/01-11, сільська рада вирішила: 

1. Прийняти права засновника Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 

району» Мукачівської районної ради (код ЄДРПОУ – 38236420, 

місцезнаходження: 89625, Мукачівський район, с.Великі Лучки, вул.Галаська, 

буд.15) разом із закріпленим за ним майном (основними засобами, 

нематеріальними активами, фондами та матеріальними цінностями). 

2. Затвердити акти приймання-передачі майна, нематеріальних активів 

та документів із спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Мукачівського району у комунальну власність Великолучківської 

територіальної громади (додаються). 

3. Вважати засновником Комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району» 

Мукачівської районної ради (код ЄДРПОУ – 38236420, місцезнаходження: 

89625, Мукачівський район, с.Великі Лучки, вул.Галаська, буд.15) 

Великолучківську сільську раду (код ЄДРПОУ – 04350398, місцезнаходження: 

89625, Мукачівський район, с.Великі Лучки, вул.Гагаріна, 37). 



 

4. Перейменувати Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської 

районної ради на Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Великолучківської територіальної громади» 

Великолучківської сільської ради. Внести зміни до скороченого найменування 

підприємства, а саме: КНП «ЦПМСД Мукачівського району» змінити на КНП 

«ЦПМСД Великолучківської територіальної громади». 

5. Затвердити  статут Комунального   некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Великолучківської 

територіальної громади» Великолучківської сільської ради у новій редакції 

(додається). 

6. Уповноважити керівника КНП ЦПМСД Великолучківської 

територіальної громади Лані В.Ю. 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 Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Великолучківської територіальної 

громади» Великолучківської сільської ради (код ЄДРПОУ – 38236420, 

місцезнаходження: 89625, Мукачівський район, с. Великі Лучки, вул.Галаська, 

буд.15) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань. 

7. Рішення першого пленарного засідання сьомої сесії восьмого 

скликання Великолучківської сільської ради від 15.04.2021 №385 «Про 

прийняття об’єктів цивільного права зі спільної власності територіальних 

громад Мукачівського району у власність Великолучківської територіальної 

громади та забезпечення повноважень щодо управління відповідним майном» 

визнати таким, що втратило чинність. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

 

 

Сільський голова В.Коштура 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Комунальне некомерційне підприємство « Центр первинної медико- 

санітарної     допомоги Великолучківської територіальної громади» 

Великолучківської сільської ради (далі - Підприємство) є закладом охорони 

здоров'я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає 

первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним 

обслуговуванням населення згідно структури визначеної «КПН ЦПМСД 

Великолучківської територіальної громади», у порядку та на умовах, встановлених 

законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики 

захворювань населення та підтримання громадського здоров'я. 
 

1.2. Підприємство створене за рішенням одинадцятої сесії Мукачівської 

районної ради сьомого скликання від «17» липня 2018 року №246   відповідно 

до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом 

перетворення Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Мукачівського району» у Комунальне 

некомерційне підприємство « Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Мукачівського району» Мукачівської районної ради і за рішенням сьомої сесії 

восьмого скликання Великолучківської сільської ради, що набула прав 

засновника, перейменовано у Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Великолучківської територіальної 

громади» Великолучківської сільської ради. 

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та 

обов’язків Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Мукачівського району» та Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Мукачівського району» Мукачівської районної ради. 

1.3. Засновником Підприємства є Великолучківська сільська рада 

(надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та 

підконтрольним Засновнику. 

1.4. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, 

спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети 

одержання прибутку. 

1.5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) 

Підприємства або їх частини серед членів Засновника, працівників 

комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), та інших пов’язаних з ними осіб. 

1.6. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6 

Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) 

виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової 

організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених Статутом. 

1.7. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України та 



 

Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони 

здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, 

загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів 

виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої 

влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом. 
 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

2.1. Найменування: 
2.1.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ 

НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- 

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ» ВЕЛИКОЛУЧКІВСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ; 

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: – КНП «ЦПМСД 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ». 

2.2. Місцезнаходження Підприємства: вул.Галаська, буд. 15, с.Великі 

Лучки, Мукачівського району, Закарпатської області, 89625. 

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної 

медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням 

населення, яке постійно проживає   на території Мукачівського району, але 

не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з 

профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. 

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства 

є: 

- медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню; 
- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання 

первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку; 

- організація надання первинної медичної допомоги у визначеному 

законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги 

в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не 

потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) 

або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; 
- надання спеціалізованих медичних послуг (без використання складних 

медичних технологій), що передбачають консультативно-діагностичну 

допомогу, лікування та профілактику хвороб, в амбулаторних умовах, 

профільними лікарями – спеціалістами (стоматологія (терапія), акушерство і 

гінекологія, рентгенологія); 

- проведення пацієнтам за медичними показаннями лабораторних та 

інструментальних (функціонувальних) досліджень у межах, визначених 

Протоколами, та забезпечення діагностичним обладнанням і реактивами; 

- лікувальні послуги; 
- лікувальні маніпуляції; 

- призначення за медичними показаннями фізіотерапевтичних процедур; 
- стаціонарозамінна медична допомога хворим, які не потребують цілодобового 

медичного нагляду і лікування; 

- консультативний огляд пацієнтів удома; 
- проведення профілактичних щеплень; 



 

- планування, організація, участь та контроль за проведенням 

профілактичних оглядів та диспансеризація населення, здійснення 

профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я 

пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення 

лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час 

вагітності) станів; 

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, 

отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо 

ведення здорового способу життя; 

- взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного 

діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, 

патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням 

особливостей стану здоров’я пацієнта; 

- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування 

до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну 

(спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а 

також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у 

визначеному законодавством порядку; 

- забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та 

галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я; 

- упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та 

реабілітації захворювань та станів; 

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за 

видачею листків непрацездатності; 

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою 

працездатності; 

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи 

серед населення щодо формування здорового способу життя; 

- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового 

забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством 

порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони 

здоров’я; 

- участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, 

профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку 

визначеному відповідними програмами та законодавством; 

- - медична практика; 
- визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у 

лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та 

транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та 

якісною медичною допомогою; 

- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, 

виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних 

засобів; 

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників Підприємства; 

- залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної 

допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – 



 

підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного 

розвитку медичних працівників для надання якісних послуг; 

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання 

медичних послуг, зокрема лікарських засобів , обладнання та інвентарю; 

- координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з 

іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної 

та третинної медичної допомоги, санаторіями, а також з іншими службами, 

що опікуються добробутом населення, зокрема соціальною службою, та 

правоохоронними органами; 

- надання платних послуг із медичного обслуговування населення 

відповідно до чинного законодавства України; 

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях 

перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, 

спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, 

моральну підтримку членів їх сімей; 

- надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають 

первинну медичну допомогу на території Закарпатської області; 

- організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних 

конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо; 

- інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань. 
3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних 

навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти. 

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС 

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та 

обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної 

реєстрації. 

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном 

на праві оперативного управління. 

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, 

організовує свою діяльність відповідно до фінансового   плану, 

затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції 

(робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в 

порядку, встановленому законодавством. 

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень 

органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було 

визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають 

відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду. 

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності 

Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові 

та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством. 

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному 

казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм 

найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами. 

4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати 

майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка 

бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та 

третейських судах. 



 

4.8. Підприємство визначає свою організаційну структуру, встановлює 

чисельність працівників, штатний розпис. 

4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на 

медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види 

медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на 

медичну практику. 

 

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ 

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю. Майно 

Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та 

грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у 

самостійному балансі Підприємства. 

5.2. Підприємство не має  право відчужувати або іншим  способом 

розпоряджатись закріпленим  за ним майном, що належить до  основних 

фондів без попередньої  згоди Засновника. Підприємство не має права 

безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи 

фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі 

питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що 

знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно 

Засновником. 

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є: 
5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення 

про його створення; 

5.3.2. Кошти місцевого бюджету (Бюджетні кошти); 
5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від   здачі в оренду 

(зі згоди Власника, Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного 

управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, 

послуг); 

5.3.4. Цільові кошти; 
5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових 

гарантій медичного обслуговування населення; 

5.3.6. Кредити банків; 

5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб; 

5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань 

юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі; 

5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України; 

5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством. 
Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, 

передбачених чинним законодавством України. 

5.4. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних 

завдань. 

5.5. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за 

ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам 



 

відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів 

органів місцевого самоврядування. 

5.6. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський 

облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, 

уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності 

Підприємства у визначеному законодавством порядку. 

5.7. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно 

до чинного законодавства України. 

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

6.1. Підприємство має право: 
6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм 

власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, 

необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань. 

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою 

статутну діяльність, визначати основні напрями свого розвитку відповідно до 

своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської 

діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне 

забезпечення. 

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також 

фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати 

співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства. 

6.1.4. Самостійно визначати напрями використання грошових коштів у 

порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми 

Статуту. 

6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та 

поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку. 

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх 

статутних завдань у визначеному законодавством порядку. 

6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, 

науковими установами та фізичними особами-підприємцями. 

6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до 

його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом. 

6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до 

чинного законодавства України. 

6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству. 

6.2. Підприємство: 
6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, 

забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони 

праці, техніки безпеки, соціального страхування. 

6.2.4. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну 

звітність згідно з законодавством. 

6.3. Обов’язки Підприємства: 
6.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 



 

нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, 

іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом. 

6.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної 

політики в галузі охорони здоров’я (за своїм напрямом, метою та предметом 

діяльності). 

6.3.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, 

забезпечувати дотримання чинного законодавства України про працю, правил 

та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування. 

6.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших 

обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно 

до чинного законодавства України. 

6.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати 

підвищення кваліфікації працівників. 

6.3.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою 

забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства 

України та цього Статуту. 

 

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

7.1. Управління Підприємством здійснює Великолучківська сільська рада 

(Засновник). 

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством 

здійснює керівник Підприємства – Головний лікар, який призначається на 

посаду і звільняється з неї за рішенням Великолучківської сільської ради 

відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством та відповідним 

рішенням Великолучківської сільської ради, та який відповідає кваліфікаційним 

вимогам МОЗ. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного 

лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму 

визначаються контрактом та затверджуються рішенням Великолучківської 

сільської ради. 

7.3. Засновник: 
7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує 

плани діяльності та звіти про його виконання; 

7.3.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього. 
7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його 

виконання; 

7.3.4. Укладає і розриває контракт з Головним лікарем Підприємства та 

здійснює контроль за його виконанням; 

7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими 

використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному 

управлінні, кредитні договори та договори застави. 

7.3.6. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є 

власністю територіальних громад та закріплене за Підприємством на праві 

оперативного управління; 

7.3.7. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, 

призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує 

ліквідаційний баланс. 

7.4. Головний лікар Підприємства: 



 

7.4.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 

інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших 

органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує 

від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису 

документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, 

відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах 

банків поточні та інші рахунки. 

7.4.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком 

тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника. 

7.4.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню 

медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів. 

7.4.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового 

плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської 

діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість 

послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві 

оперативного управління Підприємству майна територіальних громад і доходу 

згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством 

договорів. 

7.4.5. Користується правом розпорядження майном та коштами 

Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує 

ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві 

оперативного управління майна. 

7.4.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, 

обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства. 

7.4.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої 

документації. 

7.4.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє 

відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких 

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань є обов’язковим. 

7.4.9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, 

фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає 

Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух 

основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також 

інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду. 

7.4.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи 

працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про 

працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з 

працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, 

дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників 

згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом. 

7.4.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення 

колективного договору в порядку, визначеному законодавством України. 

7.4.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і 

головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє 

керівників структурних підрозділів, інших працівників. 



 

7.4.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про 

охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 

створення належних умов праці. 

7.4.14. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати 

заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів. 

7.4.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини 

Головного лікаря Підприємства в порядку, визначеному законодавством. 

7.4.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, 

інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема: - 

положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства; - 

порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, 

гранти та дарунки; - порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку 

лікарських засобів та медичних виробів. 

7.4.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог 

законодавства має право укладати договори оренди майна. 

7.4.18. Надання в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не 

перевищує 200 кв. м, відбувається за рішенням Головного лікаря Підприємства 

без попереднього погодження із власником в порядку, визначеному 

законодавством та актами органів місцевого самоврядування. 

7.4.19. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Головного лікаря 

Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між 

Засновником і Головним лікарем Підприємства. 

7.5. Головний лікар Підприємства та головний бухгалтер несуть 

персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність 

обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку. 

7.6. У разі відсутності Головного лікаря Підприємства або неможливості 

виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник 

Головного лікаря чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) 

обов’язками. 

 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА 

8.1. Структура Підприємства включає: 

8.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ. 
8.1.2. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть 

включати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні 

пункти). 

8.3. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери 

діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Головним 

лікарем Підприємства. 

8.4. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників 

Підприємства затверджуються його Головним лікарем. 

8.5. Штатну чисельність Підприємства Головний лікар визначає на 

власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в 

установленому законодавством та цим Статутом порядку, з урахуванням 

необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної 

доступності та якості медичної допомоги. 



 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні 

Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні 

спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені 

трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо 

поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного 

і побутового обслуговування. 

Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси 

працівників відповідно до законодавства. 

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь 

працівників у його управлінні. 

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, 

які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового 

договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини 

працівника з Підприємством. 

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на 

участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Головний лікар 

Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством. 

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з 

адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором. 

9.5. Право укладання колективного договору надається Головному лікарю 

Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. 

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не 

менш ніж один раз на рік. 

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії 

обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, 

а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим 

колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного 

договору. 

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, 

отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми  і

  системи  оплати праці,  норми праці,  розцінки, тарифні ставки, 

схеми посадових окладів,  умови  запровадження та розміри надбавок, 

доплат,   премій, винагород  та  інших заохочувальних,  компенсаційних  і 

гарантійних  виплат встановлюються  у колективному договорі з 

дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною 

та Галузевою угодами. 

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 

встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. 

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Головного лікаря 

Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником. 

9.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до 

Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з 

законодавством. 
 

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ 

10.1. Пiдприємство самостійно здiйснює оперативний та бухгалтерський 

облiк результатiв своєї дiяльностi та веде обробку та облiк персональних 



 

даних працiвникiв, а також веде фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок 

ведення бухгалтерського обліку та облiку персональних даних, статистичної, 

фiнансової та кадрової звiтностi визначається чинним законодавством 

України. 

10.2. Пiдприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовiрне 

подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам. 

10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства 

здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах їх повноважень та 

встановленого чинним законодавством України порядку. 

10.4. Засновник має право здiйснювати контроль фiнансово- 

господарської дiяльностi Пiдприємства та контроль за якiстю i обсягом 

надання медичної допомоги. Пiдприємство подає Засновнику, за його вимогою, 

бухгалтерський звiт та iншу документацiю, яка стосується фiнансово- 

господарської, кадрової, медичної дiяльностi. 

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за 

рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – 

за рішенням суду або відповідних органів державної влади. 

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній 

або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються 

до доходу бюджету. 

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, 

яка утворюється Засновником або за рішенням суду. 

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для 

пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з 

дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який 

прийняв рішення про ліквідацію. 

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової 

інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок 

і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів 

повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. 

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів   зі 

стягнення дебіторської заборгованості Підприємства. 

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну 

комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути 

перевірені в установленому законодавством порядку. 

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується. 
11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів 

визначаються відповідно до законодавства. 

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його 

реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів 

відповідно до законодавства про працю. 



 

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати 

внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи. 

11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством 

України. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА 

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом 

викладення Статуту у новій редакції. 

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній 

реєстрації у порядку, встановленому законодавством України. 

 

 
 

Голова Великолучківської 

сільської ради В.Коштура 



 

 

                                                                                                                                      Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.05.2021 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», у зв’язку із утворенням відділу 

ЦНАП Великолучківської сільської ради, сільська рада вирішила: 

1. Вивести із штатної чисельності та структури апарату Великолучківської 

сільської ради та її виконавчих органів сектор з питань державної реєстрації. 
2. Ввести у штатну чисельність та структуру апарату Великолучківської 

сільської ради та її виконавчих органів відділ ЦНАП Великолучківської 
сільської ради у кількості 7 (сім) штатних одиниць (додаток 1). 

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.). 

 

Сільський голова В.Коштура 



 

                                        Проект 

Додаток 1 

до рішення третьої сесії 

восьмого скликання від 

24.12.2020 №68 

(у редакції рішення сьомої сесії 

восьмого скликання другого 

пленарного засідання) 

17.05.2021 №  

 

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. Архіваріус 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. Відділ архітектури, житлово-комунального 

господарства, інвестицій, соціально-економічного 

розвитку, зовнішніх зв’язків та земельних відносин 

4 

5.1. Начальник відділу 1 

5.2. Головний спеціаліст 1 



 

5.3. Спеціаліст І категорії землевпорядник 2 

6. Головний спеціаліст по тендерним закупівлям 1 

7. Відділ з питань соціального захисту населення 6 

7.1 Начальник відділу 1 

7.2. Головний спеціаліст 1 

7.3. Інспектори 3 

7.4. Водій 1 

8. Відділ з питань забезпечення діяльності ЦНАП 

Великолучківської сільської ради 

7 

8.1 Начальник відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП 
(з повноваженнями державного реєстратора) 

1 

8.2. Державний реєстратор 1 

8.3 Адміністратор 5 

 Всього 50 

 

 

Секретар ради О.Строїн 



 

 

                                                                                                                                      Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.05.2021 с.В.Лучки №  

 

 
Про підтримку проекту Закону України від 17.04.2020 № 3359 

«Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, 

постачання, транспортування, споживання та оплати за 

паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги»; 

. 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, розглянувши лист Громадської організації «Всеукраїнський 

Інноваційний Фонд Народна ініціатива», сільська рада вирішила: 
 

1. Підтримати проект Закону України від 17.04.2020 № 3359 «Про 

Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, 

транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і 

комунальні послуги». 

2. Звернутися з листом-вимогою до народного депутата України 

Балога Віктора Івановича з клопотанням підтримати проект Закону України від 

17.04.2020 № 3359 «Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, 

постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні 

ресурси і комунальні послуги». 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики 

та місцевої згуртованості (Хома О.І). 

 

 

Сільський голова В. Коштура 
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