
 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята   сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки   №1516 

 

   

   Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Великолучківська  сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити комплексну Програму розвитку освіти Великолучківської 

сільської територіальної громади  на 2022-2025 роки (додається). 

           2. Фінансовому відділу Великолучківськї сільської ради передбачити 

фінансування заходів Програми  та здійснювати їх за рахунок коштів   сільського 

бюджету на 2022 рік. 

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

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

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

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 
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Розділ І 

1. Загальні положення 
Комплексна Програма розвитку освіти Великолучківської сільської територіальної 

громади на 2022 рік визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти громади, започатковує 

організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогічну 

спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, громади на 

засадах європейських вимірів якості освіти. Програма зумовлює модернізацію чинників, від 

яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і 

виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності 

учасників навчально-виховного процесу.  

      

2.Мета і завдання Програми: 
Метою комплексної Програми розвитку освіти Великолучківської сільської 

територіальної громадина на 2022 -2025 роки є: 

2.1. підвищення рівня і доступності якісної освіти відповідно до вимог інноваційного 

розвитку економіки, сучасних потреб суспільства і кожної особистості; 

 2.2. забезпечення гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства;  

2.3. підготовка компетентного випускника, успішного громадянина.  

 

3. Концептуальні пріоритети Програми:  
3.1 Підвищення якості освіти:  

3.1.1 прогнозування і стратегія розвитку освітньої мережі, освітніх систем і комплексів;  

3.1.2 задоволення освітніх потреб профільного спрямування, орієнтованого на сучасний 

ринок виробничих професій;  

3.1.3 підвищення якості системи освіти в усіх її складових;  

3.1.4 підвищення якості освітнього процесу в навчально-виховних закладах відповідно 

до цілей і стандартів освіти в державі; 

 3.1.5 задоволення очікувань учасників процесу освіти якістю наданих закладами 

освітніх послуг.  

3.2 Розвиток основ здоров’я у системі освіти громади:  

3.2.1. запровадження здоров’я збережувального та здоров’я формуючого навчально-

виховного процесу в закладах освіти. Імідж діяльності закладів освіти – навчання без шкоди 

для здоров’я;  

3.2.2. забезпечення медико-психологічного супроводу учнів у процесі навчання та 

виховання, особливо на уроках фізичної культури;  

3.2.3. надання пріоритетності профілактичній та просвітницькій роботі щодо особливо 

небезпечних інфекційних захворювань (ВІЛ/СНІДу, туберкульозу тощо), тютюнокуріння, 

вживання наркотичних та психотропних речовин, безпечної поведінки учнів;  

3.2.4. оптимізація та осучаснення діяльності закладів освіти щодо формування 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учасників освітнього процесу; 

 3.2.5. залучення закладів освіти до роботи в проектах з основ здоров’я.  

3.3. Інноваційні технології:  

3.3.1 впровадження нових організаційних форм навчального процесу на основі 

інноваційних програм;  

3.3.2 розробка освітніх програм, орієнтованих на нові інформаційні технології в системі 

освіти;  

3.3.3 впровадження сучасної навчальної техніки, комп'ютерних засобів і технологій в 

навчальний процес закладів освіти.  

3.4 Відповідність педагогів сучасним вимогам: 

3.4.1 розробка концепції ринку педагогічної праці, підготовки і перепідготовки кадрів 

для задоволення нових запитів у системі освіти громади; 

 3.4.2 удосконалення змісту і форм підвищення кваліфікації педагогів з урахуванням їх 

інтересів і сучасних вимог педагогічної теорії і практики; 

 3.4.3 забезпечення соціального захисту, створення і реалізація системи заходів, що 

забезпечують права і соціальні гарантії для працівників освіти.  

3.5 Інтеграція і партнерство:  



3.5.1 подальша інтеграція освітніх установ усіх рівнів; 

3.5.2 варіативність і спадкоємність освітніх програм;  

3.5.3 створення і розвиток інтегрованих типів навчальних закладів;  

3.5.4 розробка нових програм (домашньої, дистанційної, компенсуючої, додаткової, 

інклюзивної, спеціальної освіти).  

3.6 Нова якість управління освітою: 

 3.6.1 впровадження нових механізмів управління, зокрема електронного;  

3.6.2 посилення механізмів прогностичного (що випереджає) управління на основі 

моніторингових досліджень;  

3.6.3 використання інноваційного менеджменту в управлінні розвитком освіти громади. 

4. Стратегічні напрями розвитку освіти громади  

Стратегічними напрямами розвитку освіти громади визначено: 

 4.1. забезпечення доступності та безперервності освіти;  

4.2. спрямованість на становлення та розвиток особистості;  

4.3. підвищення якості освіти на основі впровадження педагогічних інновацій, 

компетентнісно-зорієнтованого підходу, педагогіки для стійкого розвитку;  

4.4. інформатизація освіти;  

4.5. створення системи моніторингу якості освіти;  

4.6. підвищення соціального статусу педагогів;  

4.7. створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти.  

 

5. Шляхи реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти 

 Якість освіти поєднує розвиток особистих якостей людини, якість освітніх послуг, 

якість освітнього середовища. Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в громаді 

має стати здатність випускника успішно будувати власне життя й ефективно діяти в 

глобальному середовищі, вносити свідомий вклад у піднесення конкурентно-здатності країни в 

європейському і світовому просторі. Це передбачає наявність у нього високого рівня 

інформованості, умотивованості до власного розвитку і постійної освіти, здатності творчо 

мислити, громадянської активності і відповідальності, мобільності, гнучкості. Шляхи реалізації 

стратегічних напрямів розвитку освіти передбачають:  

5.1. Моделювання: 

 •  освітньої мережі закладів освіти;  

• єдиного освітнього простору громади;  

• управлінського, науково-методичного, психологічного супроводу навчально-

виховного процесу за новітніми досягненнями педагогічної науки і практики;  

5.2. Забезпечення:  

• відкритого доступу до навчальних ресурсів, різноманітних інформаційних джерел;  

• вільного вибору власної траєкторії неперервного навчання; 

 • просування нових технологій, освітніх проектів та ініціатив; 

 5.3. Створення:  

• дієвої системи підтримки та розвитку обдарованої особистості; 

 • умов для реалізації освітніх потреб дітей з вадами здоров’я, поширення інклюзивної 

освіти;  

5.4. Заохочення:  

• індивідуальної пізнавальної діяльності,альтернативної освіти, що включає: ЗМІ, 

відвідування бібліотек, музеїв, закладів культури, подорожі, телебачення, Internet тощо; 

 • творчих ініціатив педагогів та учнів.  

 

6. Умови реалізації Програми 

Реалізацію Програми розвитку освіти у громаді забезпечують умови:  

 нормативно-правові, як основа правового регулювання розвитку освіти у 

Великолучківській громаді, яку складають документи міжнародного, державного, 

регіонального, місцевого рівнів;  

 соціально-педагогічні, як система соціально-економічних, культурних та освітніх 

потреб громади з урахуванням державно-громадського характеру управління;  



 психолого-педагогічні, як основа забезпечення науково-методичних вимог 

підготовки педагогів до професійної діяльності в умовах змін; 

 організаційно-управлінські, як основа координації освітніх процесів, здійснення 

моніторингу якості освіти, забезпечення незалежної експертизи. 

 

 7. Фінансове забезпечення 

 Матеріально-технічні ресурси визначаються реальними потребами розвитку освіти 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік, відповідно до санітарно-

гігієнічних норм і правил з урахуванням типового переліку обов’язкового навчального 

обладнання, а також наукового ринку в галузі інформаційних технологій. 

  Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених 

державним і місцевим бюджетами на освіту, централізованих заходів і субвенцій з державного 

бюджету на виконання Держаних програм в галузі освіти та з інших джерел, не заборонених 

законодавством.  

 

8. Управління Програмою та контроль за її виконанням 

Організація та координація виконання комплексної Програми розвитку освіти 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022-2025  роки  покладається на відділ 

ОМСКТ Великолучківської сільської ради. Внесення змін і доповнень до Програми 

здійснюються рішенням сесії Великолучківської сільської ради за поданням відділу ОМСКТ 

Великолучківської сільської ради  

8.1Індикатори якості програми  

8.1.1 доцільність:  

• відповідає реальним потребам зацікавлених сторін;  

• цілі чітко визначені з погляду користі для цільової групи; 

 • зроблений ретельний аналіз проблем. 

 8.1.2 реалізація:  

• цілі реально досяжні в умовах, що склалися;  

• враховується здатність відповідальних учасників виконати завдання;  

• цілі і результати логічні та піддаються вимірюванням; 

 • взяті до уваги ризики.  

8.1.3 перспективність:  

 переваги від нововведень діють тривалий час.  

8.2 Очікувані результати: 

 8.2.1 розширення стуктури закладів освіти до реальних потреб громади, створення на їх 

базі інноваційних освітніх комплексів, педагогічних центрів;  

8.2.2. створення на базі навчальних закладів умов для  професійно – технічної освіти. 

8.2.3 створення умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників 

педагогічного процесу, зміцнення їх здоров’я;  

8.2.3 підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах 

інноваційних змін; 

 8.2.4 створення дієвої системи ресурсного забезпечення освіти;  

8.2.5 наближення системи освіти до європейських вимірів і стандартів;  

8.2.6. перехід від профільної освіти  до професійно – технічної; 

8.2.7 підвищення конкурентно-здатності випускника; формування робітничих професій; 

8.2.8 підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи. 

 

 

 

Розділ ІІ. Напрямки та проекти розвитку освіти громади. 

І. Дошкільна освіта 

Мета: розробка механізму розвитку дошкільної освіти та його впровадження в практику 

роботи; забезпечення захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій 

щодо доступності та безоплатності здобуття такої освіти закладах дошкільної освіти 

Великолучківської сільської ради, зокрема дітьми п'ятирічного віку; упровадження оновленої 

системи неперервної освіти педагогів дошкілля; створення сучасного навчально-методичного 



забезпечення якісної дошкільної освіти громади;підтримка та розвиток творчих ініціатив 

працівників дошкільної освіти громади; пошук нових моделей роботи з батьками й 

громадськістю. 

1. Аналіз розвитку стану дошкільної освіти. 

Дошкільна освіта – це перша і найважливіша складова у системі безперервної освіти і 

виховання дітей. Розвиток дошкільної освіти – один із пріоритетів діяльності відділу освіти, 

МСКТ Великолучківської сільської ради. На території громади функціонує 11 закладів 

дошкільної освіти. В них виховується 710 дитина. Повне задоволення потреб населення у 

здобутті дошкільної освіти залишається неповністю забезпеченим. Потребує подальшого 

оновлення і поповнення матеріально-технічна база закладів дошкільної освіти. 

2. Проблеми, які потребують вирішення:  

2.1. неможливість у повній мірі задовольнити потреби населення в дошкільній освіті;  

2.2. інтеграція дітей з особливими потребами в дитяче середовище закладу дитячої 

освіти (ЗДО) 

2.3. застаріла матеріально-технічна база ЗДО 

2.4. недостатня кількість навчально-наочних посібників, художньої літератури, 

електронних інформаційних ресурсів, що негативно впливає на якість дошкільної освіти, 

перешкоджає виконанню вимог Базового компоненту дошкільної освіти.  

3.  Шляхи реалізації Програми:  

Організація науково-методичного забезпечення дошкільної освіти з урахуванням 

особливостей громади (методичних рекомендацій для педагогів, батьків; навчальних, 

навчально-наочних посібників для дітей). Підвищення рівня  роботи щодо реалізації Державних 

базових програм розвитку дитини дошкільного віку, додаткових загальноукраїнських та 

регіональних програм з дошкільної освіти. Робота з обдарованими дітьми. Оновлення стратегії 

й тактики взаємодії закладу дошкільної освіти  з батьками й громадськістю. Організація 

науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників за 

індивідуальними освітніми траєкторіями. Створення системи електронних інформаційних 

ресурсів для дошкільної освіти на території громади. 

 

Зміст основних заходів 
№ з/п Заходи щодо реалізації Програми Термін 

виконання 

Виконавець 

1.       Забезпечення       конституційних       прав        і        державних        гарантій щодо  

доступності здобуття якісної дошкільної освіти дітьми дошкільного 

віку (створення додаткових місць) 

1.1. Розширення мережі дошкільних навчальних 

закладів: 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

Будівництво нової будівлі ЗДО с.Зняцево; 

Будівництво нової будівлі ЗДО с.Великі Лучки 

 

 

Початок в 

2022  

 

 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

1.2. Відкриття додаткових груп після проведення 

робіт (капремонт, реконструкція) на базі ЗДО 

Початок 

2022 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

2. Зміцненнянавчально-методичної та матеріально-технічноїбазидошкільних 

навчальнихзакладів 

2.2. Забезпечення  проведення модернізації 

матеріально-технічної бази закладів 

дошкільної освіти (забезпечення сучасним 

обладнанням, меблями, іграшками, твердим і 

м’яким інвентарем тощо) 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

2.3. - оснащення закладів дошкільної освіти 

універсальними навчально- комп’ютерними 

комплексами, придбання телевізорів 

2022-2025 

рр. 

  

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 



адміністрація закладів 

2.4. - придбання сучасного спортивного 

обладнання, обладнання ігрових майданчиків, 

м’яких модулів для розвитку рухливих навичок 

дошкільнят  

 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація закладів 

2.5. - забезпечити заклади довідковою літературою, 

демонстраційними таблицями, дидактичними 

матеріалами, інструментами, приладами, 

моделями, технічними засобами навчання 

відповідно до переліку навчально- наочних 

посібників та лабораторного обладнання, 

рекомендованого МОН України для 

використання в дошкільних закладах 

 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація закладів 

2.6. - здійснити забезпечення освітньо- виховного 

процесу ЗДО відповідно до «Типового переліку 

обов’язкового обладнання, навчально-наочних 

посібників та іграшок у дошкільних 

навчальних закладах» 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація закладів 

3. Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, 

здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей 

3.1. - здійснення соціально-педагогічного патронату 

дітей, які не мають можливості відвідувати 

заклади дошкільної освіти через стан здоров’я, 

тощо 

2022-2025 

рр. 

 

 

адміністрація закладів 

3.2. - удосконалення мережі групп пріоритетних 

напрямків для розвитку творчих здібностей дітей 

дошкільного віку 

2022-2025 

рр. 

 

адміністрація закладів 

3.3. - охоплення дітей п`ятирічного віку всіма 

формами дошкільної освіти – 100% 

2022-2025 

рр. 

 

адміністрація закладів 

4. Збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства 

 

4.1. Забезпечення повноцінного, збалансованого 

харчування дітей як за рахунок коштів 

сільського бюджету, такі коштів батьків у 

співвідношенні, встановленому рішенням сесії 

 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація закладів 

5. Психолого-педагогічний супровід щодо реалізації Базових програм розвитку дітей 

дошкільного віку 

5.1. Розробити єдині підходи в організації              

діагностичної діяльності у напрямку 

комплексного вивчення соціально- 

психологічної готовності дитини 

дошкільноговіку до навчання у школі 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради   

5.2. Провести семінар «Психологічні аспекти у 

вирішенні завдань базових програм розвитку 

дітей дошкільного віку з питань гендерного 

виховання » 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради   

5.3. Провести цикл семінарів щодо психологічного 

супровод упрограми завдань Базових програм 

розвитку дітей дошкільного віку 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради   

6. Упровадження оновленої системи неперервної освіти педагогівдошкілля 

6.1. Курси підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів ЗДО 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 



сільської ради   

6.2. Брати участь у Всеукраїнських і Міжнародних 

науково-практичних конференціях, семінарах з 

питань дошкільної освіти 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради   

6.3. Проведення семінарів-практикумів, постійно-

діючих семінарів, майстер-класів, 

педагогічних майстерень з питань сучасних 

проблем дошкільної освіти 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради   

7. Створення дошкільної  світи сучасного навчально-методичного забезпечення

 якісної  дошкільної  світи 

 

7.1 
Банк методичних доробок щодо 

організації роботи з дітьми п’ятирічноговіку 

занапрямками: 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,  

адміністрація ЗДО 

7.1.1. Інтелектуальний    

 з оволодіння комп’ютерною грамотністю 2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,  

адміністрація ЗДО 
 користування передовими методичними 

розробками, включаючи міжнародний досвід 

2022-2025 

рр. 

7.1.2. Творчий   

Методичні розробки щодо розвитку творчих 

здібностей дітей дошкільного віку в групах 

пріоритетних напрямків 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,  

адміністрація ЗДО 

7.1.3. Здоров'язберігаючий   

 Семінари-практикуми, майстер-класи для 

інструкторів з фізичної  культури зпитань 

застосування методів, спрямованих на 

збереження здоров’ядітей 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,  

адміністрація ЗДО 

7.1.4. Спортивний   

 Спортивні фестивалі для дітей дошкільноговіку 

«Гармонія руху», «Тато, мама, я – спортивна 

сім’я» тощо 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,  

адміністрація ЗДО 

8. Підтримка дошкільної освіти та розвиток творчих ініціатив працівників 

8.1. Участь в роботі експериментальних 

майданчиків 

Різних рівнів: 

2022-2025 

рр. 
 

 

 

 
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,  

адміністрація ЗДО 

8.2. Робота закладів дошкільної освіти щодо 

оновлення змісту, форм та методів роботи з 

дітьми відповідно до вимог державних базових 

програм та додаткових загальноукраїнських і 

регіональних програм із дошкільної освіти 

2022-2025 

рр. 

8.3 Участь у конкурсах майстерності педагогічних 

працівників дошкільних навчальних закладів 

різних рівнів 

2022-2025 

рр. 

9. Пошукнових моделей роботи з батьками й громадськістю 

9.1. Дистанційні конференції для педагогів 

дошкільної, початкової, позашкільної освіти 

табатьків з актуальних питань дошкільної освіти 

 2022-2025 

рр. 
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,  

адміністрація ЗДО  

 

5. Очікувані результати, визначення ефективності 



        Виконання окреслених завдань сприятиме: 

1. забезпеченню захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій 

щодо здобуття високоякісної дошкільної освіти; 

2. створенню умов для здобуття дітьми п'ятирічного віку обов'язкової дошкільної освіти; 

3. збереженню та розширенню мережі дошкільних навчальних закладів; 

4. поліпшенню якості дошкільної освіти; 

5. забезпеченню особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, 

індивідуальних, психічних та фізичних особливостей; 

6. збереженню та зміцненню здоров'я дітей; 

7. зміцненню навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних 

закладів; 

8. модернізації системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

9. активізації роботи з обдарованими дітьми; 

10. оновлення стратегії й тактики взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками й 

громадськістю; 

11. науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівникків за 

індивідуальними освітніми траєкторіями; 

12. 100% підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з дошкільної освіти за новими освітніми 

технологіями; 

13. створення банку методичних доробок щодо організації роботи з дітьми п’ятирічного 

віку; 

14. залучення батьків до відкритої освіти щодо розвитку і виховання дітей дошкільноговіку. 

 

6. Індикатори виконання завдань за розділом «Дошкільна освіта»: 

1. задоволення потреб населення в отриманні дошкільної освіти; 

2. збільшення кількості дітей, охоплених різними формами дошкільної освіти; 

3. відповідність наповнюваності дошкільних навчальних закладів їх проектній 

потужності; 

4. підвищення якості дошкільної освіти вгромаді; 

5. забезпечення науково-методичного супроводу дошкільної освіти зурахуванням 

місцевого аспекту (для педагогів дошкільної, позашкільної та початкової освіти, батьків,   

дітей); 

6. підвищення ефективності взаємодії з батьками й громадськістю; 

7. забезпечення наступності в роботі дошкільного навчального закладу і початкової 

школи; 

8. удосконалення методів психолого-педагогічного, методичного, практичного 

супроводу підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 

 

ІІ. Загальна середня освіта 

Метою проекту є створення адаптивної мережевої системи підготовки педагогічних 

кадрів до реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти в умовах 

запровадження вимог Нової української школи. 

1. Стрижневими особливостями Державного стандарту початкової загальної освіти є: 

1.1 формування ключових компетентностей молодших школярів (зокрема,  загально 

культурної, громадянської, здоров’я збережувальної, інформаційно-комунікаційної), які дають 

можливість ефективно брати участь у різних життєвих сферах діяльності; 

1.2 екологічна спрямованість освіти та посилення природничої складової стандарту, 

що надасть можливість розвивати здатність  учня розв′язувати доступні соціально і особистісно 

значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов′язані з реальними об′єктами природи у 

сфері відносин «людина –природа»; 

1.3 вивчення іноземної мови з 1 класу, що буде сприяти формуванню здатності 

особистості застосовувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з 

навколишніми і віддаленими людьми та подіями; 

1.4 використання здоров’язбережувальних технологій, що сприятиме набуттю учнями 

навичок збереження, зміцнення, використання здоров′я та дбайливого ставлення до нього, 



розвитку особистої фізичної культури; 

1.5 формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної  

компетентності для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації усуспільстві. 

Саме ці аспекти будуть визначати пріоритетні напрямки. 

 

2. Завдання: 

2.1 маркетингові дослідження освітніх запитів педагогічних працівників початкової школи; 

2.2 оновлення системи неперервної освіти вчителів початкової школи; 

2.3 підготовка спеціалістів-викладачів іноземної мови, інформатики; 

2.4 забезпечення потреб учнів початкової школи у додатковій навчальній літературі. 

Зміст основних заходів 
 

 

№ з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

 

Виконавці 

1. Підготовка та перепідготовка кадрів 

1.1. Загальна фахова підготовка учителів початкових класів 

1.1.1. Забезпечити курсову перепідготовку 

вчителів початкових класів 

2022-2025 рр. 

  
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

адміністрація ЗЗСО 

 1.2. Сприяти формуванню готовності вчителів ПШ 

до: 

- здоров’язбережувальних технологій; 

-  створення єдиного інформаційно-

освітнього простору дошкільного освітнього 

закладу та початкової школи задля всіх рівнів 

навчально-виховного процесу, підвищення його 

ефективності та реалізації соціального замовлення 

сучасного суспільства. 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО, 

адміністрація ЗДО 

1.2. Іноземна мова 

1.2.1. Курсова (очна, заочна, дистанційна) 

перепідготовка вчителів іноземної мови 

2022-2025 рр. 

  
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

адміністрація ЗЗСО 

1.2.3. Сприяти навчанню  вчителів початкової школи 

на курсах: «Навчання іноземної мови 

учнів початкової школи» 

2022-2025 рр. 

  
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

адміністрація ЗЗСО 

1.3. Інформатика 

1.3.1. Курсова перепідготовка вчителів інформатики 2022-2025 рр. 

  
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

адміністрація 

ЗЗСО 

1.3.2. Сприяти проходженню курсової 

 підготовки вчителями початкової школи

 «Викладання інформатики в початковій школі» 

2022-2025 рр. 

  
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

адміністрація 

ЗЗСО 

2. Науково-методичний супровід діяльності учителя 

2.1. Учитель початкових класів 

2.1.1. Тренінги «Здоров’язбережувальні технології

 в навчально-виховному процесі 

початкової школи» 

2022-2025 рр. 

  
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

адміністрація 



ЗЗСО 

2.1.2. Консультпункт - «На допомогу вчителю 1-го 

класу» 

2022-2025 рр. 

  
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

адміністрація 

ЗЗСО 

2.1.3. Консультпункти:  Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

адміністрація 

ЗЗСО 

- «На допомогу вчителю 2-го класу» 2022-2025 рр. 

- «На допомогу вчителю 3-го класу» 2022-2025 рр. 

- «На допомог увчителю 4-го класу» 2022-2025 рр. 

2.1.4. Галерея передового педагогічного досвіду: 

створення картотеки, презентацій 

2022-2025 рр. 

 
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

адміністрація 

ЗЗСО 

2.2. Іноземна мова 

2.2.1. Методична студія з проблеми раннього навчання 

іноземних мов. 

2022-2025 рр. 

 
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

адміністрація 

ЗЗСО 

2.2.2. Постійнодіючий семінар «Особливості 

навчання іноземної мови молодших школярів»  

2022-2025 рр. 

 
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

адміністрація 

ЗЗСО 

2.2.3. Придбання та облаштування лінгафонного 

кабінету для вивчення іноземних мов 

2022-2025 рр. 

 
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

адміністрація 

ЗЗСО 

2.3. Інформатика 

2.3.1. Дистанційний семінар «Психолого-педагогічні 

засади викладання інформатики в початковій 

школі» (для вчителів інформатики, які викладають 

предмет інформатика в початковій школі) 

2022-2025 рр. 

 
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

адміністрація ЗЗСО 

2.3.2. Постійно-діючий семінар

 «Викладання 

інформатики в ЗДО» 

2022-2025 рр. 

 
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради 

адміністрація ЗЗСО 

3. Очікувані результати: 

3.1. сформовані (на рівні початкової школи) ключові компетентності молодших школярів, 

зокрема: 

- здоров’язберігаюча (навички формування та збереження свого здоров’я, навички 

здорового способу життя, безпекижиттєдіяльності); 

- ІКТ компетентність (уміння використовувати комп’ютер; уявлення про Інтернет та 

основні послуги; простий пошу кінформації); 

- комунікативна (застосування іноземноїмовиу конкретному спілкуванні); 

- сформовані предметні компетентності випускника початкової школи відповідно до Державного 

стандарту та збереження позитивної динаміки навчальних досягнень учнів; 

3.2. 100% підвищення кваліфікації учителів початкових класів щодо реалізації змісту 

Державного стандарту; 



3.3. забезпечення початкової школи кваліфікованими учителямиіноземної мови та 

інформатики для роботи впочатковій школі; 

             3.4.100% забезпечення першокласників додатковою навчальною літературою. 

 

Проєкт «Харчування учнів» 
Метою проєкту є створення умов для збереження здоров’я дітей,  підвищення рівня 

організації  харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним харчуванням, 

впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування 

учнів  загальноосвітніх навчальних закладів 

Проєкт спрямовано на досягнення основних завдань: створення єдиної 

системи  харчування; удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації 

витрат на її функціонування;  створення умов для повноцінного харчування учнів; забезпечення 

гарячим харчуванням дітей пільгових категорій. 

Шляхи реалізації даного проєкту: 

 збільшити кількість учнів, які охоплені харчуванням;  

 забезпечити якісним харчуванням дітей пільгових категорій, а саме: дітей – сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування,  дітей із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям»,  дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 

спеціальних та інклюзивних класах(групах); дітей батьки, яких загинули   під  час  участі   у 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), батьки яких перебувають або 

перебували в зоні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил); дітей 

військовослужбовців, працівників органів МНС, МВС, батьки яких загинули під час виконання 

службових обов’язків; дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, дітей, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; дітей евакуйованих із 

зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і 

тих, що проживали у зоні безумовного(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття 

постанови про відселення, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», інших категорій дітей, які 

потерпіли ввід Чорнобильської катастрофи; дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту». 

 сформуватинавички правильного та здорового харчування;  

 надати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров`я дітей, 

урізноманітнити раціон харчування; поліпшити контроль за якістю сировини й готової 

продукції;  

 змінити підходи до організації харчування через створення  гнучкої системи 

харчування та інноваційного підходу з використанням сучасних методик. 

 

Порядок організації безкоштовного харчування  

Даний  проект надає право на звільнення від оплати за харчування в період навчального 

року  в загальноосвітніх закладах Великолучківської сільської ради: 

1. дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

2. дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

3. дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 

спеціальних та інклюзивних класах(групах); 

4. дітей батьки, яких загинули   під  час  участі   у антитерористичній операції (операції 

об’єднаних сил), батьки яких перебувають або перебували в зоні антитерористичної операції  

(операції об’єднаних сил); 

5. дітей військовослужбовців, працівників органів МНС, МВС, батьки яких загинули під 

час виконання службових обов’язків; 

6.  дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;  

7. дітей евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) 

відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, відповідно до Закону 



України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», інших категорій дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи;  

8. дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантій їх соціального захисту». 

Для звільнення від оплати за харчування, батькам на ім'я керівника навчального закладу 

потрібно надати такі документи: 

Для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування: 
заява на ім'я керівника закладу освіти;  

підтверджуючі документи про статус дитини. 

Для дітей із малозабезпечених сімей: 

заява батьків на ім'я керівника навчального закладу 

довідка про отримання допомоги як малозабезпеченим сім’ям,   видана управлінням 

праці та соціального захисту населення. 

Для дітей-інвалідів та дітей з особливими освітніми потребами, які навчаютьсяв 

інклюзивних класах: 

заява на ім'я керівника закладу освіти; 

підтверджуючі документи про статус дитини; 

довідка зі школи про навчання (в т.ч. в інклюзивному класі) 

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, батьки яких загинули під час участі 

у антитерористичній операції або батьки яких перебувають в зоні  антитерористичної 

операції: 
заява на ім'я керівника закладу освіти; 

копія паспорта батька (1, 2, 11, 12 сторінки); 

відповідний документ про участь в антитерористичнійоперації,  

копія свідоцтва про шлюб (при потребі); 

копія свідоцтва про народження учня (при потребі); 

копія свідоцтва про смерть (для членів сім'ї загиблих, померлих). 

 Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, дітей військовослужбовців, 

працівників органів МНС, МВС, якіз агинули під час виконання службових обов’язків: 

заява на ім'я керівника закладу освіти; 

копія свідоцтва про шлюб (при потребі); 

копія свідоцтва про народження учня (при потребі); 

копія свідоцтва про смерть (для членів сім'ї загиблих). 

Для дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів: 

заява на ім'я керівника закладу освіти; 

підтверджуючі документи про статус дитини; 

Для дітей евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, відповідно 

до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», інших категорій дітей, які потерпіли від Чорнобильської 

катастрофи: 

заява на ім'я керівника закладу освіти; 

підтверджуючі документи про статус дитини; 

Для  дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»: 

заява на ім'я керівника  закладу освіти; 

підтверджуючі документи про статус дитини; 

 

Зміст основних заходів: 

№ 

з/п 

Змістроботи Термінвиконання Виконавці 

1 Створення єдиної системи організації 

харчування у  закладах освіти 

 

2022-2025 рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 



адміністрація ЗЗСО 

2 Оформлення  та постійне оновлення 

інформаційних стендів для учнів та батьків 

щодо харчування дітей 

 

2022-2025 рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

3 Складання та оновлення бази даних дітей, які 

потребують безкоштовного харчування 
 

2022-2025 рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

4 Залучення працівників медичнихустанов до 

профорієнтаційної і санітарно-просвітниць-

коїроботизі школярами щодо правильного 

харчування та контролю за якістюпродуктів 

 

2022-2025 рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

5 Забезпечення безкоштовнимхарчуваннямучнів 

дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування,  дітей із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»,  дітей з інвалідніс-

тю, дітей з особливими освітніми потребами, 

які навчаються у спеціальних та інклюзивних 

класах(групах); дітей батьки, якихз 

агинули   під  час  участі   у 

антитерористичнійоперації (операції 

об’єднаних сил), батьки яких перебувають або 

перебували в зоні антите-рористичної 

операції(операції об’єднаних сил);дітей 

військовослужбовців, працівників органів 

МНС, МВС, батьки яких загинули під час 

виконання службових обов’язків; дітей з числа 

внутрішньопереміщених осіб, дітей, які мають 

статус дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій і збройних конфліктів; дітей 

евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є 

особами з інвалідністю внаслідок Чорно-

бильської катастрофи, і тих, що проживали у 

зоні безумовного(обов’язкового) відселення з 

моменту аварії до прийняття постанови про 

відселення, відповідно до Закону України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», інших категорій дітей, які 

потерпіли ввід Чорнобильської катастрофи; 

дітей з числа осіб, визначених у статті 10 

Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантій їх соціального захисту». 

 

2022-2025 рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

6 

Організація харчування дітей у таборах 

відпочинку при закладах освіти громади 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

7 Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо 

організації харчування, оптимального режиму 

роботи їдалень 

2022-2025 рр. Адміністрація ЗЗСО 



9 

Розширення ассортименту страв, в тому числі 

буфетної продукції 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

10 

Розробка перспективного меню 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

   11 Контроль за якістю та безпекою, дотриманням 

термінів, умов зберігання та реалізації 

продуктів, за поставкою продуктів харчування 

з наявністю сертифікатів відповідності, 

посвідчень про якість, тощо 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

12 

Організація роботи щодо підготовки шкільних 

їдалень до початку нового навчального року 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

 

Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація основних завдань Програми забезпечить: 

1) створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному 

розвитку; 

2) забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів; 

3) організація харчування учнів пільгових категорій (відповідно до чинного 

законодавства); 

4) забезпечення безкоштовним харчуванням школярів  учнів, визначеної цією 

Програмою; 

5) збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням; 

6) формування навичок правильного та здорового харчування; 

7) змінення підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої та якісної 

системи харчування у Великолучківській сільській раді; 

8) використання бюджетних коштів раціонально і ефективно 

 

Проєкт «Профільне навчання» 
Метою Проєкту є структурна розбудова існуючих навчальних закладів  та форм організації навчання 

в громаді, найбільш доцільних з точки зору забезпечення отримання кожною дитиною якісних освітніх 

послуг за умови продуктивного економічного використання наявних ресурсів.  

1. Шляхи і способи реалізації: 

1.1. поліпшення варіативності навчання, якості освітніх послуг, у тому числі через 

взаємодію з ВНЗ, установами науки, культури тощо; 

1.2. підвищення рівня кадрового потенціалу закладів освіти; 

 

1.3. модернізація системи управління освітою, залучення до управління відповідних інститутів 

та громадських інституцій відповідного спрямування. 

 

Зміст основних заходів Проєкту 

 

№ з/п Змістроботи Термін 

виконання 

Виконавці 

1. Забезпеченняконституційних прав і 

державнихгарантійщододоступностіздобуттяякісноїзагальноїсередньої освіти 

1.1. Удосконалення структури загальноосвітніх   

 Навчальних закладів; 2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 



сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

 
1.2. 

Створення освітнього округу, з метою розвитку 

дитини, що поєднає навчально-виховні зусилля 

сфери освіти,культури, охорони здоров’я, фізичної 

культури і спорту тощо 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

2. Удосконалення системи загальної середньої освіти. 

Якісне забезпечення освітніх потреб населення 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 
2.1.1. Раціональне використання матеріально-технічних, 

кадрових, фінансових та управлінських ресурсів 

суб’єктів громади на основі добровільної інтеграції 

та кооперації в роботі ЗЗСО 

2022-2025 

рр. 

2.1.2. Вивчення стану впровадження допрофільної 

підготовки і профільного навчання у  закладах 

освіти, оцінка якості надання освітніх послуг 

2022-2025 

рр. 

2.2. Забезпечення 100% охоплення дітей шкільноговіку 

навчанням 

2022-2025 

рр. 

 Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 
2.2.1. Запровадження індивідуально-екстернатної форми 

навчання 

2022-2025 

рр. 

2.2.2. Організація дистанційного навчання з використанням

 сучасних інформаційно- 

комунікаційних технологій, підготовка учнів за 

програмами підвищеного рівня складності 

2022-2025 

рр. 

2.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

педагогічними працівниками, учнями, їх батьками, 

громадськістю щодо модернізаційних змін в 

системі освіти 

2022-2025 

рр. 

3. Поліпшення якостіо світніх послуг 

3.1. Забезпечення рівного доступу кожній дитині до 

якісних освітніх послуг: 

2022-2025 

рр. 

 Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 
3.1.1. Організація профільного навчання з урахуванням 

локальних та групових інтересів учнів щодо вибору 

Профілю навчання 

2022-2025 

рр. 

3.1.2. Створення системи інформаційних ресурсів з 

питань розвитку профільної освіти в закладах освіти 

2022-2025 

рр. 

.1.3. Вивчення питання підготовки педагогічних кадрів 

для роботи у профільних класах; корекція змісту 

навчальних планів і програм 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 3.1.4. Організація  вирішення бюджетних питань щодо 

впровадження та роботи старшої профільної школи 

2022-2025 

рр. 

3.1.5. Продовження роботи щодо інформаційно- 

комунікаційного  забезпечення  профільного 

навчання старшокласників 

2022-2025 

рр. 
 

 

 
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 
 

3.1.6. Запровадження  системного моніторингового 

спостереження за організацією та якістю 

Профільного навчання 

2022-2025 

рр. 

3.1.7. Координація інформаційних і ресурсних потоків між 

школами, вищими навчальними закладами різних 

рівнів акредитації та підприємствами громади 

2022-2025 

рр. 

3.2. Забезпечення відкритого доступу громадян до 

інформації щодо профілізації загальноосвітнього 

навчального закладу (через дошки оголошень, 

WEB-сайти закладів) 

2022-2025 

рр. 



3.3. Проведення системного моніторингового 

дослідження за організацією та якістю профільної 

освіти з урахуванням різних моделей профільного 

навчання 

2022-2025 

рр. 

 

2. Очікувані результати виконання Програми, визначення її  ефективності 

2.1.Виконання Програми сприятиме: 

2.1.1.підвищенню якості освітніх послуг; 

2.1.2.формуванню цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для 

найповнішого комплексного задоволення потреб громадян і регіонального ринку праці в освітніх 

послугах. 

2.2.Індикатори успіху: 

2.1.1.охоплення 100% учнів старшої школи профільним навчанням та початковою 

допрофесійною підготовкою; 

2.1.2.оптимальна структура закладів освіти; 

2.1.3.охоплення загальною середньою освітою 100% дітей шкільного віку. 

 

Проєкт «Єдиний інформаційно-освітній простір » 
Метою Проекту є підвищення якості освіти через подальше впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій, які надають стимулюючий вплив на творчий 

розвиток особистості. 

1. Задачі проєкту: 
 забезпечення умов вільного доступу до якісної освіти; 

 розвиток мереж інформації та знань на регіональному рівні; 

 розвиток учнів та їх адаптація у світовому кіберпросторі; 

 створення мультимедіа науково-методичного супроводу навчально- виховного 

процесу; 

 оптимізація управління освітою. 

Стрижневі напрямки: 

 Розробка механізму електронного управління освітою. 

 Створення єдиного цифрового простору. 

 Розробка відкритої інформаційно-комунікаційної інфраструктури. 

 Підвищення інформаційної компетентності учасників педагогічного процесу. 

 Розвиток соціального партнерства і співробітництва. 

Шляхи реалізації проєкту: 

1. Оснащення(переоснащення): 
 закладів та установ освіти сучасними навчальними комп’ютерними та 

мультимедійними навчальними комплексами для підтримки навчально-виховного процесу, 

бібліотечної справи та управлінської діяльності; 

 закладів освіти та установ освіти сучасними телекомунікаційними засобами 

підключення до всесвітньої мережі Інтернет за інноваційними технологіями; 

 сучасним педагогічним програмним забезпеченням; 

2. Забезпечення: 
 закладів освіти та установ освіти ліцензійним базовим програмним забезпеченням 

(операційні системи, офісні програми, антивірусні програми) та електронними засобами 

навчального призначення для навчально-виховного процесу й управлінської діяльності; 

 організаційного супроводу та методичної підтримки діяльності, спрямованої на 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій до навчально-виховного процесу; 

3. Організація: 
 роботи учнів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

процесі власної навчально-пізнавальної діяльності; 

 роботи з обдарованими учнями в галузі предметних дисциплін, зокрема інформатики 

та інформаційних технологій; 

 роботи щодо впровадження програми профільного навчання; 



 підвищення кваліфікації педагогічних працівників у напрямі використання 

сучасних ІКТ в професійній діяльності; 

 дистанційної освіти та розробка і впровадження дистанційних навчальних курсів 

на основі сучасних Iнтернет-технологій; 

 роботи щодо формування інформаційної культури педагогів, насамперед, 

формування системи знань, навичок та вмінь, які необхідні педагогам для використання 

інформаційно- комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності; 

4. Створення: 
 локальних інформаційних мереж закладів освіти та установ, єдиного 

інформаційного освітнього простору з комп’ютерною технологією збирання та опрацювання 

інформації; 

 системи електронних інформаційних ресурсів освіти, розробка баз даних для 

автоматизації обліку, накопичення інформації, вдосконалення управління закладами освіти; 

 

Зміст основних заходів 
№ п/п Змістроботи Термін 

виконання 

Виконавці 

«Єдиний інформаційно-освітній простір» 

1. Оновлення НКК (у тому числі й ліцензійного 

программного забезпечення) (довести кількість 

комп’ютерів до норми – п’ять учнів один 

комп’ютер) 

2022-2025 рр. Відділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

керівники закладів 

2. 

 

Оснащення та збільшення швидкості системами 

Wi-Fi освітніх установ 

2022-2025 рр. Великолучківська 

сільська рада, відділ 

ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 
керівники закладів 

Створення мультимедійних кабінетів та оснащення 

їх інтерактивними засобами ( інтерактивні дошки) 

навчання. 

2022-2025 рр. 

Підключення навчальних предметних кабінетів до 

мережі Інтернет через систему Wi-Fi 

2022-2025 рр. 

4. Оснащення бібліотек ЗО  комп’ютерами зі 

спеціальним програмним забезпеченням та 

підключення до мережі Інтернет через систему Wi-

Fi 

2022-2025 рр. Великолучківська 

сільська рада, відділ 
ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

керівники закладів 

5. Створення на базі шкільних читальних залів 

робочих місць для вільного доступу до електронних 

інформаційних ресурсів 

2022-2025 рр. Великолучківська 

сільська рада, відділ 

ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

керівники закладів 

6. Придбання аппаратного программного забезпечен-

ня для реалізації системи дистанційного навча-

ння в синхронному режимі (відеоконференції, 

вебінари тощо) 

2022-2025 рр. Великолучківська 

сільська рада, відділ 

ОМСКТ 
Великолучківської 

сільської ради, 

керівники закладів 

8. Придбання ліцензійного програмного  

забезпечення  для управлінської діяльності 

2022-2025 рр. відділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

керівники закладів 

9. Організація участі обдарованої молоді та 

педагогічного колективу в Інтернет – олімпіадах, 

Інтернет – конкурсах різного рівня, навчання через  

систему онлайн, участь в онлайн- проектах 

2022-2025 рр. Віділ освіти, МСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, освітні 

установи 

 

Очікувані результати: 
Реалізація заходів дозволить: 



 забезпечити підвищення якісного рівня навчально-виховного процесу в закладах освіти; 

 оновити матеріально-технічну базу закладів освіти (довести кількість комп’ютерів до 

норми – п’ять учнів один комп’ютер); 

 довести показник підключення закладів освіти до глобальних інформаційних ресурсів з 

використанням високошвидкісних каналів до 100 відсотків; 

 створити єдину  освітню мережу Інтернету громади, що удосконалить можливість 

освітніх установ громади якісно використовувати світові інформаційні ресурси та технології; 

 вдосконалити дистанційне навчання учнів та вчителів, що надасть можливість створення 

умов для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з 

обмеженимиможливостями, дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні; виявлення 

обдарованих учнів, налагодження їх ефективного електронного зв’язку з провідними фахівцями 

та вченими; 

 створення мережі електронних бібліотек і ресурсних центрів, що забезпечать 

інформаційну та науково-методичну підтримку навчального процесу; 

 приймати управлінські рішення на основі сучасних інформаційно- комунікаційних 

технологій з використанням можливостей мережі Інтернет; 

 підвищити рівень інформаційної компетентності та культури учасників навчально-

виховного процесу; 

 модернізувати систему підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 

 

Проєкт «Конкурентно-спроможний випускник» 
    Метою проекту є виховання економічно грамотних, підготовлених до успішної 

діяльності в різних сферах і галузях господарства, ініціативних, заповзятливих, упевнених у 

собі й своєму майбутньому молодих громадян України. 

Обґрунтування проблеми та концептуальні засади проекту 

Україна, як частина європейського економічного, політичного, соціально-освітнього 

простору, впевнено розвивається та інтегрується до світової спільноти. Очікуваним 

результатом такої інтеграції є європейська якість життя для кожного громадянина держави, 

важливою складовою якої є якість освіти. 

Сьогодні інноваційна економіка потребує фахівців з широкими взаємодоповнюючими 

компетенціями, що є необхідною  умовою  формування особистості, якій притаманні такі 

якості, як: лідерство, креативність, інноваційність, рішучість, готовність брати на себе 

відповідальність, ризикувати та приймати рішення. У тім, існуючий зміст загальної середньої 

освіти не повною мірою відповідає соціальному замовленню сучасного українського 

суспільства, яке прагне жити в умовах ринкової економіки. Наразі соціум потребує нового, 

адекватного сучасному етапу розвитку рівня освіти, яка б сприяла формуванню в школярів 

економічного мислення та соціальної усталеності, моральності та гуманності, підприємливості, 

практичних здібностей щодо створення власної справи, тобто освіти, спрямованої на 

формування конкурентоспроможного випускника загальноосвітньої школи. 

Отже, проблемами, на розв’язання яких спрямований проєкт, є: 

 Невідповідність змісту загальної середньої освіти соціальному замовленню 

сучасного українського суспільства. 

 Неможливість розвинути проектувальні, організаційні, управлінські навички в 

існуючій системіосвіти. 

 Відсутність відповідного рівня підготовки кадрів щодо розв’язання завдань 

підготовки конкурентно-спроможноговипускника. 

 Непідготовленість випускників загальноосвітніх навчальних закладів до професійної 

та життєвої самореалізації. 

Актуальними і взаємозалежними завданнями проєкту є: 

 створення й реалізація моделі безперервного навчання школярів, спрямованої на 

засвоєння економічного мислення і моделей успішної професійної діяльності в умовах ринкової 

економіки; 

 створення ефективної моделі соціального партнерства з метою формування 

соціально-економічних, організаційно-ділових і загально- професійних навичок підростаючого 

покоління; 



 підготовка фахівців в області навчання основам економіки й підприємництва учнів 

шкільного віку в системі післядипломної педагогічної освіти; 

 розробка і поширення програм навчання школярів основам ринкової економіки й 

підприємництва через партнерство між бізнесом і освітою; 

 організація допрофесійної і ранньої професійної підготовки дітей і молоді до 

професійної та життєвої самореалізації. 

Система моніторингу реалізації Проєкту функціонує в наступних напрямках:оцінка 

результатів діяльності за всіма аспектами функціонування в напрямку досягнення мети 

Проекту; 

 відстеження соціальної ефективності Проекту за відповідними 

критеріями з урахуванням очікуваних результатів; 

 у разі необхідності прийняття відповідних рішень на різних рівнях управління, 

корекція діяльності у ході виконання Проекту. 

 

Зміст основних заходів 
 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Виконавці 

1. Створення й реалізація моделі безперервного навчання школярів, спрямованої на 

засвоєння економічного мислення і моделей успішної професійної діяльності в умовах 

ринкової економіки 

1.1 Внесення коректив до навчальних планів закладів 

освіти (за рахунок варіативної частини) щодо 

виділення годин на впровадження курсів з 

формування конкурентоспроможного випускника 

школи 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

2. Створення ефективної моделі соціального партнерства з метою формування 

соціально-економічних, організаційно-ділових і загальпрофесійних навичок 

підростаючого покоління 

2.1 Участь у щорічних олімпіадах з економіки та 

турнірів і конкурсів школярів з питань бізнесу та 

управління 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

2.2 Розробка 

старшокласників 

авторських бізнес-проектів 2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

2.4. Укладання 

проекти» 

та друк збірки «Кращі учнівські 2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

3. Підготовка фахівців в області навчання основам економіки й підприємництва 

учнів шкільного віку в системі післядипломної педагогічної освіти 

3.1 Створення експериментальних майданчиків з 

апробації та оцінювання результативності 

формування якостей конкурентоспроможного 

випускника 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

4. Розробка і поширення програм навчання школярів основам ринкової економіки й 

підприємництва через партнерство між бізнесом і освітою 

4.1 Створення дистанційного навчання для 

старшокласників з питань ринкової економіки та 

ведення бізнесу (бізнес- школа) 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

4.2 Розробка методичних рекомендацій «Психолого- 

педагогічний супровід навчання старшокласників в 

дистанційній бізнес-школі» 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 



адміністрація ЗЗСО 

4.3 Навчання старшокласників в дистанційній бізнес- 

школі 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

 

4.4 

Проведення науково-практичної конференції 

ТГ"Бізнес-освіта школярів як фактор їх інтеграції в 

соціум" 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 
 

Очікувані результати виконання Проекту 

Виконання Проекту дозволить: 

 сформувати економічне мислення випускників шкіл і виробити у них стиль успішної 

професійної діяльності в умовах ринкової економіки шляхом створення і реалізації каскадної 

моделі формування конкурентоспроможного випускника школи; 

 сформувати соціально-економічні, організаційно-ділові і загальпрофесійні навички 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів через запровадження соціального 

партнерства; 

 підготовити в системі післядипломної педагогічної освіти фахівців в області навчання 

основам економіки й підприємництва; 

  створити умови для професійної та життєвої самореалізації молодого покоління. 

 здійснити поступовий перехід навчання від профільної освіти до професійно – технічної. 

 

Напрямок ІІІ. Виховна і позашкільна робота 

Проєкт «Позашкільна освіта» 
   Метою цього Проекту є розвиток позашкільної освіти, створення відповідних умов для 

занять в позаурочний час дітей та учнівської молоді, популяризація різних форм роботи у 

позашкіллі. 

Завдання проєкту 

Забезпечення якісної позашкільної освіти дітьми та учнівськоюмолоддю. 

Створення сучасних моделей позашкільних закладів освіти (Центр позашкільної освіти). 

Підтримка учнів, які потребують додаткової педагогічної уваги та їх зайнятість в 

позаурочнийчас. 

 

Зміст основних заходів 
 

№ 

п/п 

Змістроботи Термін 

виконання 

Виконавці 

1. Забезпечити функціонування позашкільної освіти 

через систему гуртків, секцій, клубів, студій, 

молодіжну організацію, тощо. 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

2. Сприяти розвитку напрямків позашкільної освіти, 

включаючи роботу молодіжної організації 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

3. Сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних 

працівників позашкільної освіти відповідно до 

переліку спеціалізації, за якими здійснюва-

тиметься підготовка 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

4. Брати участь у Всеукраїнських науково- методич-

них заходах за напрямками діяльності 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 



адміністрація ЗЗСО 

5. Проведення масових заходів за напрямками 

діяльності 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

6. Забезпечення роботи центру молодіжної 

діяльності(ХАБ) та розвиток на його базі 

напрямків позашкільної роботи з молоддю 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

7. Взяти участь у обласних заходах:   

Конкурсах 2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

Навчально-методичне забезпечення позашкільних навчальних закладів 

8. Сприяти розробці методичних рекомендацій, 

збірників, буклетів за відповідними напрямками 

позашкільної роботи 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

9. Забезпечити участь у  семінарах- 

практику-мах,  нарадах  з  питань 

позашкільної освіти для працівників МШ 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

Міжнародне співробітництво 

10. Сприяти участі молоді з числа вихованців 

позашкільних навчальних закладів у міжнародних 

конкурсах, змаганнях, фестивалях, тощо 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

 

Індикатори успіху: 

 Створення мережі позашкільної освіти на базі МШ. 

 Зростання чисельності вихованців, охоплених позашкільною освітою.  

 Задоволення  потреб дітей та юнацтва  у професійному самовизначенні і творчій 

самореалізації. 

 

Проєкт «Обдарована молодь» 
Метою проєкту є вдосконалення системи роботи з обдарованими дітьми через створення 

умов для виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей, забезпечення якісної освіти, 

формування здатності до неперервної освіти, сприяння їх самореалізації, професійному 

самовизначенню відповідно до здібностей та інтересів; підвищення професійної 

компетентності вчителя, що працює з обдарованими дітьми. 

Завдання: 

Запровадити на рівні громади учнівські змагання за форматом обласних та 

всеукраїнських. 

Удосконалити традиційні і впровадити в освітній процес нові педагогічні технології. 

Залучити до роботи з обдарованою молоддю творчий потенціал вищої школи, поглибити 

співробітництво з різними інституціями у сфері нових педагогічних технологій навчання і 

виховання обдарованої молоді. 

Унормувати на місцевому рівні стимулювання педагогів, які працюють з 

інтелектуальною та творчою елітою. 

Координувати діяльність навчальних закладів, громадських організацій з питань 

розвитку та підтримки обдарованої молоді. 

Шляхи реалізації: 



 удосконалення системи виявлення, відбору обдарованої молоді та надання їй 

соціально-педагогічної підтримки; 

 консолідування зусиль всіх рівнів: органу місцевого самоврядування, навчальних 

закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю; 

 активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, 

експериментальної, творчої діяльності в гуртках,  

 забезпечення ефективної діяльності загальноосвітніх закладів і МШ з метою 

створення умов для розвитку особистості та вироблення самобутніх професійних якостей; 

 розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та 

їхнаставників. 

Перелік запланованих до здійснення заходів проекту на 2022-2025 роки передбачає 

вирішення конкретних завдань, взаємопов’язаних та скоординованих на всіх стадіях створення 

умов для виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді, включаючи 

організаційне, науково- методичне, інформаційне та кадрове забезпечення. 

 

Зміст основних заходів 
 

№ з/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи з 

обдарованою молоддю 
1.1. Впровадження психодіагностичних досліджень, 

спрямованих на пошук обдарованих дітей та 

молоді відповідно до різних типів обдарованості 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

1.2. Проведення відкритого конкурсу-захисту проектів 

щодо організації роботи з обдарованою молоддю 

серед закладів освіти 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

1.3. Проведення семінару з обміну досвідом «Модель 

психолого-педагогічного супроводу обдарованих 

дітей» 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

адміністрація ЗЗСО 

1.4. Підвищення рівня професійної майстерності 

педагогів (вихователів) в напрямку роботи з 

обдарованими дітьми - Самоосвіта, форуми, 

блоги, конференції, отримання консультацій, 

тощо. 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

мистецька школа, 

адміністрація ЗЗСО 

1.5. Розробка методичних рекомендацій для педагогів 

Щодо роботи з обдарованими дітьми й молоддю, 

їх психолого-педагогічної підтримки 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

мистецька школа, 

адміністрація ЗЗСО 

1.6. Висвітлення у ЗМІ про хід та результативність 

заходів у межах Програми 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

мистецька школа, 

адміністрація ЗЗСО 

2.Навчання, виховання та розвиток обдарованоїмолоді 
 

2.1 Організація навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів в МАН 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради, 

мистецька школа, 

адміністрація ЗЗСО 



2.2. Організація участі у Всеукраїнських конкурсах: 

- з англійської мови «Гринвіч»; 

- з фізики «Левеня»; 

- юних суспільствознавців « Кришталевасова»; 

- літературних творів і малюнків, вікторин 

«Олімпійський рух: історія і сьогодення». 

Міжнародних конкурсах: 

- з математики«Кенгуру»; 

- з інформатики «Бобер»; 

- з історії « Лелека». 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

2.3. Організація та проведення I та II етапів 

предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад; 

організаціяу часті учнів-переможців ЗНЗ громади 

ІІ етапу у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

 

2.4. 
Організація та проведення І етапу конкурсу- 

захисту наукових робіт МАН; організація участі 

учнів-переможців І етапу у районому, обласному 

етапі конкурсу-захисту 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

2,5 Забезпечення участі школярів у заочному етапі 

Інтернет-олімпіад 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

 

2.6. 
Забезпечення умов для проведення дослідницько-

експериментальної, пошукової роботи. 

Фінансування пов’язаних із цим напрямком 

роботи заходів. 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

2.7. Організувати тренувально- відбіркові збори з 

підготовки до IIІ етапу Всеукраїнських 

предметних олімпіад 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

3. Забезпеченнясоціально-правовихгарантій 
1.1.  Виплата премій(стипендій голови сільської ради) 

обдарованим і талановитим учням, відмінникам 

навчання, переможцям міжнародних, всеукраїнських 

учнівських олімпіад, конкурсів –захистів МАН, 

художніх, літературних, технічних конкурсів, фестивалів, 

спортивних змагань (районного, обласного рівнів), 

конкурсу юних математиків – в залежності від кількості 

переможців 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

1.2.  Організація і проведення урочистого прийому головою 

територіальної громади обдарованої молоді 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

1.3.   Направлення обдарованих і талановитих  дітей на 

оздоровлення до стаціонарних оздорових таборів 

за рахунок коштів громади  

2022-2025 

рр. 
Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

 

Очікувані результати проєкту: 

 покращення сприятливого середовища для розкриття, розвитку та пропагування 

інтелектуальних, творчих, спортивних, лідерських та інших досягнень обдарованої молоді на 

рівні регіону та країни у форматі неперервної освіти «дошкільний заклад – школа – вища 

школа»; 



 якісна підготовка та відбір претендентів на учнівські інтелектуальні змагання 

різного формату з метою формування позитивного іміджу освіти громади; 

 формування    здорового способу життя та цілеспрямованої індивідуальної 

роботи з лідерами спортивного руху як серед учнів, так і середпедагогів; 

 використання можливостей вищої школи як бази проведення Всеукраїнських 

конкурсів, олімпіад, «літніх шкіл» та кадрового потенціалу, удосконалення співпраці з 

викладачами вузів; 

 підвищення рівня професійної компетентності педагогів, що працюють з 

обдарованою молоддю; 

 збільшенню кількості дітей, зайнятих в позакласній та гуртковій роботі; 

 формуванню цінностей і ставлень особистості учня до себе і людей, суспільства і 

держави, природи і здоров'я, праці та мистецтва; 

 

Проєкт «Здоров’я через освіту» 
Метою цього Проєкту є формування освітнього середовища, сприятливого для 

збереження здоров’я та забезпечення здорового способу життя 

Завдання проекту - зміцнення та збереження здоров’я дітей шляхом: 

 організації оздоровчо-профілактичної роботи з учнями в навчальному закладі 

протягом дня; 

 посилення медико-педагогічного контролю за станом здоров’я, особливо на 

уроках фізичної культури; 

 реалізація   превентивних   програм  в навчальних закладах через систему 

факультативів, спецкурсів, виховних годин. 

 Організація оздоровлення та відпочинку. 

 

Зміст основних заходів 
№ п/п Змістроботи Термін 

виконання 

Виконаці 

1. Проведення моніторингу здоров’я дітей 

 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

2. Оновлення спортивної бази навчальних закладів 

громади 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

3. Забезпечення функціонування навчальних 

закладів, в режимі сприяння здоровому 

способу життя 

2022-2025 рр.  адміністрація ЗЗСО 

4. Проведення:   

 - рухових вправ (фізкультхвилинки) під час 

проведення уроків, занять. 

2022-2025 рр.  адміністрація ЗЗСО 

 - фізкультурного-просвітницького 

фестивалю «Молодь обирає здоров’я» 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

 - учнівської олімпіади з фізичної культури 2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

 - конкурсу на кращу розробку 

позакласного заходу «Здоров’я в твоїх руках»  

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 



 - конкурсу на  кращий малюнок та 

фотографію  з  фізкультурного та 

спортивного напрямку 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

 - комплексних змагань з Всеукраїнської 

Спартакіади школярів 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

 - Олімпійського тижня та Олімпійського 

уроку в рамках Дня фізичної культурита 

спорту 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

 - щоденна фізична ранкова гімнастика 2022-2025 рр.  адміністрація ЗЗСО, 

ЗДО 

 - попереджувальних заходів щодо профілактики 

розповсюдження грипу та гострих респіраторних 

вірусних інфекцій 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

8 Проведення заходів щодо організації 

оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

 

Індикатори успіху 
 Удосконалення системи фізичного виховання у навчальних закладах для формування в 

учнів свідомого ставлення до рухової активності та занять фізичноюкультурою. 

 Розвиток гурткової, секційної та позакласної роботи фізкультурно- спортивної 

спрямованості. 

 Стабілізація кількості шкільних захворювань. 

 

Проєкт «Особлива дитина» 
Мета стратегії розвитку інклюзивної та інтегрованої освіти: 

 підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами відповідно до вимог Державного стандарту загальної 

середньої освіти та інноваційного розвитку суспільства, економіки; 

 створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб 

учнів з особливостями психофізичного розвитку, соціальна інтеграція в умовах 

загальноосвітнього закладу. 

 

Завдання проєкту: 
1. відкриття дошкільних груп спеціального та компенсуючого типу для дітей з 

особливими потребами ; 

2. розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах дітей і молоді з особливостями психофізичногорозвитку; 

3. пріоритетне фінансування та навчально-методичне і матеріально- технічне 

забезпечення навчальних закладів, що надають освітні послуги дітям і молоді з особливими 

потребами; забезпечення архітектурної, транспортної та інформаційної доступності освітніх 

закладів для навчання дітей цієї категорії; 

4. організація дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями як 

варіативної форми в системі інклюзивної освіти; 

5. організація взаємодії між всіма гілками інституцій щодо оптимального забезпечення 

функціонування класів з інклюзивним навчанням в умовах загальноосвітнього навчального 

закладу; 

6. впровадження в практику освітніх установ кращого досвіду педагогічних колективів 

навчальних закладів, які реалізують ідеї інклюзивної освіти; 



7. забезпечення наступності в системі неперервної освіти дітей з особливими потебами 

в умовах ЗДО та ЗЗСО; 

8. створення ресурсних кімнат для психологічно – колекційного розвитку дитини. 

Зміст основних заходів Проекту 
 

№ з/п Зміст діяльності Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Організаційно-правовізасади 

1.1. Забезпечити педагогічні кадри закладів освіти 

пакетом чинних нормативно-правових 

документів, які забезпечують правову основу 

інклюзивного навчання дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку. 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

1.2. Проаналізувати кількісний склад, дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, за нозологіями, а саме: 

- з сенсорними порушеннями (глухі, зі 

зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором, з 

тяжкими порушеннями мови) 

- з порушеннями опорно-рухового апарату 

- з розумовою відсталістю, які навчаються в 

дошкільних та загальноосвітніх закладах 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

1.3. Створити систему моніторингу стану 

впровадження інклюзивної освіти та 

навчальних досягнень учнів в умовах 

Інклюзивного навчання, обсягу і якості наданих 

освітніх та корекційно-реабілітаційних послуг 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

1.4. Організувати інклюзивне та інтегроване 

навчання через створення спеціальних класів у 

загальноосвітніх навчальних закладах з метою 

реалізації права дітей з особливими освітніми 

потребами на освіту за місцем проживання, їх 

соціалізації таінтеграції в суспільство. 

Комплектувати класи відповідно до 

особливостей психофізичного розвитку та 

навчально-пізнавальної діяльності дітей з 

вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату, 

тяжкими порушеннями мовлення, затримкою 

психічного розвитку, розумовою відсталістю 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

2. Підготовка педагогічних кадрів 

2.1. Направляти керівні кадри та педагогів шкіл на 

курси з проблем інклюзії (за потребою) 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

2.2. Організувати семінари-практикуми щодо 

психологічної готовності педагогів працювати з 

дітьми з обмеженими можливостями 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

2.3. Організувати проведення засідання тематичного 

«круглого столу» із залученням практичних 

психологів. 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 



2.4. Запровадити систему організаційно- 

методичної, консультативно-роз’яснювальної 

роботи серед керівних та педагогічних кадрів 

навчальних закладів, батьків щодо забезпечення 

психолого–педагогічного супроводу дітей з 

обмеженими можливостями. 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

2.5. Організувати вивчення та узагальнення кращого 

досвіду педагогічних колективів загальноосвіт-

ніх навчальних закладів із реалізації ідей  

інклюзивної освіти; матеріали викладати в 

періодичних виданнях, на сайтах 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

3. Навчально-методичнезабезпечення 

3.1. Спрямувати роботу закладів освіти на забезпе-

чення психолого-педагогічного супроводу дітей 

з особливими освітніми потребами в системі 

інклюзивного навчання; залучити практичних 

психологів закладів освіти до системи 

корекційно-реабілітаційної роботи 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

3.2. Надавати консультативно-методичну допомогу 

керівним та педагогічним кадрам інклюзивних 

дошкільних груп та класів щодо психолого- 

педагогічної та соціальної реабілітації дітей з 

обмеженими можливостями здоров’я 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

3.3. Надавати навчально-методичні рекомендації 

педагогам,    батькам щодо організації 

інклюзивної освіти  як умови забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

3.4. Проводити семінари-тренінги для педагогів 

щодо впровадження інклюзивного та 

інтегрованого навчання: 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

3.5. Брати участь у регіональних науково- 

практичних конференціях з проблем інклюзії 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

4. Кадрове забезпечення 

4.1. Залучати до інклюзивного навчання фахівців, що 

мають спеціальну освіту, та здатність 

здійснювати навчання учнів за індивідуальною 

формою. 

2022-2025 

рр. 

 адміністрація ЗЗСО 

5. Забезпечення необхідних умов для запровадження інклюзивного та 

інтегрованого навчання 

5.1. Забезпечити навчальні заклади, які здійснюють 

інклюзивне навчання, необхідною кількістю 

спеціальних підручників і наочних дидактич-

нихпосібниківдля дітей, якіпотребуютькорекції 

фізичного та (або) розумового розвитку навча-

льно-методичною літературою (програмами, 

підручниками, посібниками) з урахуванням 

контингенту дітей 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

5.2. Забезпечити архітектурну доступність та 

пристосування шкільних приміщень до потреб 

дітей, які потребують корекції фізичного та 

(або) розумового розвитку 

2022-2025 

рр. 

Сільська рада, віділ 

ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   



адміністрація ЗЗСО 

5.3. Забезпечити організаційно-фінансові засади для 

запровадження інклюзивного навчання в ЗО 

ВЕликолучківській ТГ. Передбачити: 

- додаткові посади педагогічних працівників у 

ЗДО та ЗЗСО з інклюзивним та інтегрованим 

навчанням (вчителя-дефектолога, вчителя- 

логопеда, соціального педагога) при наявності 

відповідного контингенту учнів з розрахунку 

одної посади на навчальний заклад 

- норматив фінансування витрат, пов’язаних з 

навчанням дітей, які потребують корекції 

психофізичного розвитку 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

5.4. Здійснювати соціально-педагогічний патронат 

дітей, які не мають можливості відвідувати 

навчальні заклади через їх стан здоров’я 

2022-2025 

рр. 

 адміністрація ЗЗСО 

5.5. Передбачати функціональними обов’язками 

наявних спеціалістів виконання  питання 

навчання дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку 

2022-2025 

рр. 

адміністрація ЗЗСО 

5.6. Організувати за потребою підвезення учнів з 

обмеженими можливостями здоров’я до 

навчальних закладів (за потребою до ІРЦ 

громади) та додому спеціально обладнаними 

автобусами у супроводі відповідного персоналу 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

5.7. Придбати програмне забезпечення для 

створення єдиного інформаційного освітнього 

простору щодо організації інклюзивного та 

інтегрованого навчання дітей з особливими 

освітніми потребами 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

5.8. Облаштувати: кабінет учителя-дефектолога, 

логопедичний кабінет та ресурсні кімнати для 

проведення корекційно-розвиткових занять у 

закладах освіти 

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 
 

 

Виконання Проєкту сприятиме: 
а) забезпеченню права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до 

якісної освіти, незалежно від стану здоров’я, місця їх проживання; 

б) створенню належних умов для функціонування і розвитку інклюзивної освіти. 

 

Проект «Соціальний захист дітей, які потребують особливої уваги та 

підтримки» 

 Мета проекту:Вдосконалення соціалізації дітей пільгових категорій шляхом 

розвитку і приведення системи підтримки дітей цієї категорії в закладах освіти, їх навчання, 

виховання та соціального захисту відповідно до сучасних потреб і вимог. 

Зміст основних заходів 
 

№ п/п Заходи Термін 

виконання 

Виконавці 



1. Впровадження системи супроводу дітей 

пільгових категорій під час навчання в 

закладах освіти 

2022-2025 рр.  адміністрація ЗЗСО 

2. Забезпечення безкоштовним харчуванням 

дітей пільгових категорій 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

3 Створення системи медичного огляду, 

раннього виявлення та надання 

консультаційно-діагностичної допомоги дітям 

з особливими потребами щодо доступності до 

якісної освіти 

2022-2025 рр.  адміністрація ЗЗСО 

4 Забезпечення фінансових виплат дітям- 

сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування після досягнення ними 18-річного 

віку. 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

5 Організація якісного оздоровлення і 

відпочинку дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки: дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей-інвалідів, дітей, потерпілих від наслідків 

Чорнобильської катастрофи, дітей, батьки яких 

загинули від нещасних випадків на 

виробництві або під час виконання службових 

обов’язків, дітей, батьки яких є (були) 

учасниками АТО, дітей із багатодітних та 

малозабезпечених сімей, дітей, які 

перебувають на диспансерному обліку, 

талановитих та обдарованих дітей – 

переможцівміжнародних, всеукраїнських, 

обласних, районних олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників 

навчання, лідерів дитячих громадських 

організацій, дитячих творчих колективів та 

спортивних команд, дітей працівників 

агропромислового комплексу та соціальної 

сфери села в стаціонарних дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку. 

2022-2025 рр. Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

 

Виконання Програми сприятиме: 

 соціалізації дітей пільгових категорій шляхом розвитку і приведення системи 

утримання та виховання дітей цієї категорії, їх соціального захисту відповідно до сучасних 

потреб і вимог; 

 100% адаптації дітей пільгових категорій до самостійного життя і суспільно-корисній 

праці в процесі навчання, виховання та формування активної життєвої позиції в комплексі з 

корекційною роботою та медичною реабілітацією. 
 

Напрямок ІV. Післядипломна педагогічна освіта 

 

Прєкт «Підготовка педагогічних кадрів  до інноваційної діяльності» 

Метою є модернізація системи підвищення кваліфікації працюючих вчителів на 

концептуальних засадах неперервної освіти для забезпечення нової якості педагогічних і 

керівних кадрів, здатних ефективно здійснювати педагогічну діяльність, бути фундаторами 

освітніх інновацій. 



Особливістю системи підвищення кваліфікації працюючих вчителів, 

яка готує фундаторів освітніх інновацій, має бути: 

а) орієнтація на ринок освітніх послуг, задоволення потреб громади у кваліфікованих 

педагогічних кадрах; 

б) збільшення вимог до якості підвищення кваліфікації, розширення спектра освітніх 

послуг, зорієнтованість системи на потреби місцевого ринку праці, сучасні виклики; 

в) якісні зміни щодо змісту, форм, методів і моделей навчання на засадах індивідуалізації 

навчального процесу, побудови індивідуальних  освітніх траєкторій особистісного 

розвиткупедагогів; 

г) неперервність професійного навчання, що забезпечує фахівців професійними 

вміннями, навичками, ґрунтується на сучасних спеціальних знаннях, критичному мисленні, 

здатності застосовувати наукові надбання на практиці. 

Саме на таких підходах має ґрунтуватися стратегія розвитку системи підвищення 

кваліфікації працюючих вчителів, що передбачає: 

а) динамічність системи, своєчасне реагування на сучасні виклики суспільства й освіти, 

потреби особистості; 

б) розробка і використання сучасних моделей підвищення кваліфікації, які забезпечать 

можливість здобувати освіту впродовж усього життя на основі індивідуальних навчальних 

планів, різноманітних за видами, формами та моделями навчання; 

в) забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх категорій педагогічних 

працівників, підтримка та професійний супровід щодо побудови індивідуальних траєкторій 

навчання, їх особистісного професійного розвитку; 

г) підтримку і розвиток творчих ініціатив фахівців підвищення  соціального 

статусупедагогів; 

д) збільшення вимог до якості перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів, формування у них креативних якостей, рефлексивної культури; 

е) забезпечення механізмів взаємодії навчальних закладів, творчих об’єднань педагогів, 

асоціацій тощо. 

Завдання: 
 забезпечення випереджального характеру підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників відповідно до потреб системи освіти Великолучківської громади, викликів 

сучасногосоціуму; 

 використовувати систему мотивації фахівців до самостійного вибору змісту, форм, 

моделей навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями; 

 забезпечувати науково-методичний супровід і підтримку неперервного професійного 

розвитку педагогів, стимулювати самовдосконалення; 

 

Зміст основних заходів 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Організувати проходження педагогами 

проблемно-тематичних, авторських, 

короткотермінових курсів (очних, заочних, 

дистанційних) для різних категорій педагогічних 

працівників з метою їхньої підготовки до: 

  



 - роботи в умовах профільної школи; 

- викладання у загальноосвітніх навчальних 

закладах нововведених навчальних курсів; 

-  зовнішнього незалежного оцінювання 

- випускників шкіл і моніторингових досліджень 

якості освітньої діяльності на різних рівнях; 

- використання сучасних педагогічних, 

інформаційних технологій у педагогічній, 

управлінській та методичній практиці; 

- роботи з обдарованими дітьми; 

- роботи з учнями з особливими потребами. 

 

 
 
2022-2025 

рр. 

 

1.1. Впроваджувати сучасні технології та методики 

підвищення кваліфікації педагогів на « робочому 

місці» протягом міжатестаційного періоду 

2022-2025 

рр. 

 

1.2. 

 

 
 

Забезпечити розвиток матеріально-технічної бази 

методичного спрямування з метою підвищення 

ефективності підвищення кваліфікації педагогів на 

« робочому місці» 

Обладнати робочі місця педпрацівників сучасною 

комп'ютерною технікою. 

Поповнити фонди бібліотек закладів освіти 

науковою, науково-методичною, довідниковою 

літературою, періодичними фаховими виданнями; 

Створити медіатеки, електронні каталоги бібліотек. 

2022-2025 

рр. 

Керівники/, 

навчальник закладів 

2022-2025 

рр. 

 

2022-2025 

рр. 

 

1.3. Поновлювати електронний банк матеріалів 

перспективного педагогічного досвіду вчителів, 

вихователів. 
 

2022-2025 

рр. 

 

 
 

1.4. 

Здійснювати організаційно-інформаційний та 

методичний супровід дослідно-експериментальної 

роботи, інноваційної діяльності закладів освіти. 

2022-2025 

рр. 

 

 Модернізувати систему організаційно- 

консультативної, адресної методичної допомоги 

педагогічним працівникам. 

2022-2025 

рр. 

 

1.5. 2022-2025 

рр. 

 

 

2. 
Проведення моніторингу щодо використання 

вчителями загальноосвітніх навчальних закладів 

мобільних технологій навчання в педагогічній 

діяльності (тестування, анкетування, діагностика).  

2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

3. Конкурс  накращий дистанційний урок у системі 

підвищення кваліфікації працюючих педагогів. 
 
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

 

 

Очікувані результати: 

 
 Підвищення рівня інформаційної компетентності педагогічних працівників за 

рахунок модернізації програмного, інформаційно- методичного забезпечення дистанційного 

навчання системи підвищення кваліфікації працюючихпедагогів. 

 Забезпечення вільного доступу до електронних інформаційнихресурсів. 

 Підвищення гнучкості організаційної структури навчального процесу через 

використання технологій мобільногонавчання. 

 Удосконалення мережевої взаємодії суб’єктів освітнього процесу засобами 

відкритого інформаційногосередовища. 



 

Проєкт«Кадри» 
Мета проєкту: забезпечення економічних і соціальних гарантій 

професійної самореалізації педагогічних працівників. 

Завдання проєкту: 

сприяти оптимізації кадрового забезпечення навчальнихзакладів; 

забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-

педагогічноїроботи; 

створити атмосферу відповідальності за результати освітньої діяльності всіх учасників 

навчально-виховногопроцесу; 

сприяти підвищенню компетентності педагогічних працівників. 

Пріоритети проєкту: 

Оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця. 

Очікувані результати: 

довгострокове прогнозування потреби у педагогічнихпрацівниках; 

створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців; 

стабілізація кадрового складу дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів; 

розроблення та впровадження нового механізму відбору обдарованої молоді для 

одержання педагогічної спеціальності; 

підвищення професійного рівня педагогічних працівників; 

підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження високого 

соціального статусу вчителя; 

поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і матеріального 

стимулювання їхньої професійноїдіяльності 

 

Зміст основних заходів 
 

№ з/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

1. Забезпечити проведення атестації робочих місць та 

здійснити доплати, передбачені чиним законодавством 
 
2022-2025 рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківс

ької сільської 

ради,   

адміністрація 

ЗЗСО 

2. Забезпечувати професійно-педагогічну адаптацію молодих 

фахівців для їх професійного становлення і зростання 
 
2022-2025 рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківс

ької сільської 

ради,   

адміністрація 

ЗЗСО 

3. Вирішити питання щодо стимулювання праці педагогічних 

працівників: 

- вчителів-переможців конкурсу “Учитель року”; 

- педагогічних працівників, які підготували переможців 

олімпіад (ІІІ-IVетап)і конкурсів –захистів МАН (ІІ-ІІІ 

етап); 

- керівників методичних об’єднань, творчих груп та 

лабораторій; 

- учні яких мають рівень ЗНО 170- 200 балів 

 
2022-2025 рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківс

ької сільської 

ради,   

адміністрація 

ЗЗСО 

4. Започаткувати практику професійної підготовки резерву 

керівників кадрів для навчальних закладів громади. 
 
2022-2025 рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківс

ької сільської 

ради,   



адміністрація 

ЗЗСО 

5. Визначити на період до 2022 року потребу в педагогічних 

працівниках для дошкільних, загальноосвітніх, позашкіль-

них, навчальних закладів та розмістити їх на Web-сайті 

навчальних закладів, ВОМСКТ 

 
2022-2025 рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківс

ької сільської 

ради,   

адміністрація 

ЗЗСО 

 6 Започаткувати практику відшкодування витрат на проїзд 

педагогічним працівникам, які доїжджають приміським 

транспортом, до навчального закладу та у зворотньому 

напрямку.(за наявністю звітних документів) 

 
2022-2025 рр. 

Сільська рада, 

віділ ОМСКТ 

Великолучківс

ької сільської 

ради 

7 Запровадити відшкодування витрат за наймане житло 

педагогічним працівникам із числа молодих спеціалістів 

(за наявністю звітних документів) 

 
2022-2025 рр. 

Сільська рада, 

віділ ОМСКТ 

Великолучківс

ької сільської 

ради  

 

Проєкт «Лідери освіти » 
 

Мета проєкту: 

Удосконалення багатовекторної системи пошуку, підтримки та розвитку творчого 

потенціалу освітян громади через участь у різноманітних конкурсах, турнірах і форумах, що 

забезпечить формування лідерських якостей педагогічних працівників та підвищення 

престижності професії вчителя. 

 

Обґрунтування проблеми та концептуальні засади проєкту 

Одним із показників розвитку лідерських якостей педагога є участь в освітніх конкурсах, 

турнірах, форумах, які також стимулюють розвиток творчого потенціалу, забезпечують 

розповсюдження перспективного досвіду кращих педагогів-майстрів, акумулюють та 

популяризують педагогічні здобутки, створюють умови для неперервної професійної освіти, де 

основною рушійною силою є знання ітворчість. 

Конкурси в галузі освіти надають змогу вчителям поєднати науково- теоретичну 

підготовку з оволодінням навичками практичної діяльності, відпрацювати інноваційні та 

експериментальні технології для досягнення високого професіоналізму в педагогічній праці. 

Конкурсний рух виконує значущу соціальну роль у  діяльності педагогів – підвищує 

статус педагогічної професії, активізує педагогічну творчість. Сучасному педагогу надзвичайно 

важливо володіти не лише професійними знаннями, але і знаннями вобласті менеджменту 

тамаркетингу, постійно самовдосконалюватися за рахунок формування таких умінь: 

а) гностичних – пов’язаних з дослідницькими вміннями педагогів;  

б) проєктувальних – здійснення перспективного проектування; 

в) конструктивних – комбінаторної побудови індивідуальної освітньої траєкторії для 

досягнення кінцевого результату; 

г) комунікативних – оволодіння мистецтвом взаємодії; 

д) управлінсько-організаційних – свідомій вибір найкращого варіанта діяльності на 

основі самоаналізу та прогнозу наслідків щодо досягнення мети; 

е) корекційних – готовність до внесення коректив, які забезпечують продуктивність 

діяльності щодо професійного зростання. 

 

Стрижневі напрямки проєкту: 

 забезпечення участі педагогів у конкурсному русі для розвитку лідерських якостей; 

 оновлення системи неперервної освіти щодо розвитку творчої  ініціативи освітян; 

 створення потужного інтелектуального потенціалу освітян  громади. 

 

Завдання: 



 мотивація педагогів до розвитку професійної майстерності, сприяння 

формуванню професійного самовизначення особистості через участь у професійних конкурсах 

і турнірах; 

 стимулювання педагогів до активної позиції щодо неперервної освіти; 

 розвиток інтересу педагогів до методичного пошуку, інноваційної діяльності 

щодо моделювання та проектування нових методик і технологій; 

 підтримка професійної діяльності лідерів освіти на засадах вивчення та поширення 

перспективного педагогічногодосвіду. 

Очікувані результати 

Виконання основних завдань та заходів Проєкту забезпечить: 

 удосконалення науково-методичного супроводу підвищення професійної 

майстерності педагогів громади. 

 заохочення педагогічних працівників до неперервної освіти, творчої, результативної 

праці; 

 розвиток особистості за індивідуальною освітньою траєкторією. 

 

Зміст основних заходів 

 

№ з/п Заходи Термін 

виконання 

Виконавці 

1.  Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

формування готовності до творчих пошуків 

 

1.1. 

Система тренінгів для педагогів за 

інноваційними технологіями: 
 
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

1.2 Проведення дебатів, дискусій, круглих 

столів, форумів, фестивалів, акцій, 

конференцій в міжкурсовий період 

 
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

2. Професійне самовизначення особистості через участь у фахових, творчих конкурсах 

2.1. «Учитель року».  
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

2.2. «Класний керівник».  
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

2.3. «Вихователь року».  
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

2.4. « Кращий навчальний заклад».  
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 

3.Мотиваційне забезпечення педагогічних працівників громади шляхом надання 

грошових винагород 

3 

 

3.1. 

Встановлення щорічних премій та грошових 

винагород педпрацівникам за призові місця 

зайняті у фахових, творчих конкурсах 

районого, обласного, Всеукраїнського рівнів  

 
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сільської ради,   

адміністрація ЗЗСО 
 



Напрямок V. Матеріально-технічне забезпечення 

 

Проєкт «Комфортний та безпечний заклад освіти» 
Мета проєкту: Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт з оновлення й модернізації 

конструкцій і обладнання будівель закладів освіти у зв’язку з їх фізичним зношуванням та 

руйнуванням, покращення експлуатаційних та енергозберігаючих показників, 

доукомплектування навчальних закладів недостатнім обладнанням та меблями, заміна 

непридатного до експлуатації обладнання та меблів, що буде сприяти підвищенню стандартів 

надання в закладах освіти освітянськихпослуг. 

Забезпечення закладів освіти якісною питною водою, виконання санітарних норм та вимог, 

облаштування в школах сучасних внутрішніх санітарних вузлів. 

Шляхи розв’язання проблем, які існують: 

а) збільшення загального фінансування освітянської галузі; 

б) проведення ремонтних та відновлювальних робіт на об’єктах освіти, які знаходяться в 

технічно-незадовільному стані; 

в) доукомплектування навчальних закладів відповідним обладнанням, меблями, навчально-

наочними посібниками, сучасною комп’ютерною, мультимедійною, інтерактивною технікою; 

г) створення комфортних умов для навчання, виховання, утримання учнів і дітей в 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, виконання необхідних заходів щодо 

охорони праці та протипожежної безпеки; 

д) залучення позабюджетних коштів, реалізація актуальних інвестиційних проектів для 

укріплення матеріально-технічної бази загальноосвітніх та дошкільних закладів. 

Очікуванірезультати 

Підвищення енергоефективності закладів, створення комфортних та безпечних умов для навчання, 

утримання дітей, економія бюджетних коштів на комунальні витрати, дотримання правил охорони праці та 

безпечної експлуатації будівель, споруд, котельного та іншого обладнання . 

 

Зміст основних заходів 
 

 

№ з/п 

 

Змістзаходу 

Термін 

виконання 

 

Виконавець 

 

 

1. 

Оформлення Державних актів на право користування 
земельними ділянками навчальних закладів, свідоцтв на 

право власності на нерухоме майно(споруди) 

 
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківськ

ої сільської ради,   

адміністрація 

ЗЗСО 
 

2. 

Проводити технічний аналіз стану приміщень навчальних 

закладів з метою встановлення реального стану та 

визначення необхідності проведення ремонтних робіт 

 
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківськ

ої сільської ради,   

адміністрація 

ЗЗСО 

3. Проводити заміну та оновлення шкільних меблів  
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківськ

ої сільської ради,   

адміністрація 

ЗЗСО 

4. Проводити оновлення технологічного обладнання 

харчоблоків закладів освіти. 
 
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківськ

ої сільської ради,   

адміністрація 

ЗЗСО 

5. Проведення робіт щодо забезпечення дітей якісною 

питною водою 
 
2022-2025 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківськ

ої сільської ради,   



рр. адміністрація 

ЗЗСО 

6. Проводити розчистку та знесення аварійних 

дерев на території закладів освіти 
 
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківськ

ої сільської ради,   

адміністрація 

ЗЗСО 

 

7. 

 

 

Щорічно здійснювати придбання, заправку, повірку 

вогнегасників, забезпечення засобами пожежегасіння. 
 
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківськ

ої сільської ради,   

адміністрація 

ЗЗСО 

     8. Проводити капітальний ремонт закладів освіти 

громади. 
 
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківськ

ої сільської ради 

9. Проводити модернізацію навчальних кабінетів та 

обладнання 
 
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківськ

ої сільської ради 

 

10. 

Будівництво дитячого садків с.Великі Лучки,Зняцево  
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківськ

ої сільської ради 

11. Провести благоустрій території шкіл і дитячих садків  
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківськ

ої сільської ради 

12. Облаштування та модернізація у навчальних закладів 

пандусів та засобів виклику, відповідно діючих норм 
 
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківськ

ої сільської ради 

12. Будівництво (реконструкція) спортивних залів, 

спортивних та ігрових майданчиків біля шкіл та дитячих 
садків громади. 

 
2022-2025 

рр. 

Віділ ОМСКТ 

Великолучківськ

ої сільської ради 

 

Очікувані результати: забезпечення відповідно до сучасних санітарно- гігієнічних та інженерно-технічних 

вимог безпечних та комфортних умов навчання та життєдіяльності в закладах освіти громади.  

 

Фінансове забезпечення 

Фінансове забезпечення Програми буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету у 

межах видатків на галузь освіти на відповідний бюджетний рік, а також  за рахунок інших, не заборонених  

чинним законодавством джерел фінансування. 

Перелік  заходів і завдань Програми з обсягами їх фінансування наведений у додатку 2 до Програми.  

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         

                                                                                                                                                                 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04.02.2022 с.Великі Лучки   №1517 

  

 

Про Програму розвитку земельних відносин  

у Великолучківській  територіальній громаді на  

2022-2025 рр.  

 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №249 «Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг», та з 

метою належного розвитку центру надання адміністративних послуг, 

Великолучківська  сільська  рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин  у 

Великолучківській  територіальній громаді на 2022-2025 рр. (додається). 

2.  Фінансовому відділу Великолучківськї сільської ради передбачити 

фінансування Програми  та здійснювати за рахунок коштів загального фонду 

сільського бюджету на 2022 рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   постійну 

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

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

 

 

        

Сільський голова                                               Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення п’ятнадцятої сесії  восьмого 

скликання  
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ПРОГРАМА 
 

розвитку земельних відносин  
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2022 рік 

 

 



1. Вступ. 

Земля є одним із головних ресурсів життєдіяльності суспільства, 

територіальною основою для усіх видів діяльності людини та виробничим 

фактором багатьох галузей економіки. В умовах земельної реформи, яка сьогодні 

має глобальний масштаб та глобальне значення, земля розглядається як один з 

головних інструментів подолання бідності, підвищення рівня життя кожного 

члена суспільства та громади в цілому. 

Створення ефективної системи управління земельними ресурсами 

передбачає гарантію прав власності та надійний захист прав володіння землею, 

підтримку заходів щодо раціонального використання та охорони земель, 

підвищення ефективності, планування землекористування в населених пунктах, 

проведення землевпорядних робіт при проведенні земельної реформи, збір та 

аналіз статистичних даних, зменшення кількості земельних спорів. 

Відсутність єдиного стратегічного документа з визначення основних 

пріоритетів розвитку земельних відносин у поєднанні з незавершеністю процесів 

реформування економічних та правових відносин у сфері використання і охорони 

земель, незавершеність процесу інвентаризації земель і наповнення відомостями 

Державного земельного кадастру про усі земельні ділянки та інші його об’єкти, 

стримує розвиток земельних відносин та інтеграцію геопросторової інформації. 

Окремої уваги під час розвитку земельних відносин потребує грошова 

оцінка земель. На законодавчому рівні у Законі України «Про оцінку земель» 

перебачено, що нормативна грошова оцінка земель проводиться не рідше, ніж 

один раз на 5–7 та 10 років у залежності від місця розташування земель (у межах 

або за межами населених пунктів). 

З метою нівелювання негативних наслідків тривалого використання 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель без оновлення 

Податковим кодексом України передбачено проведення індексації нормативної 

грошової оцінки земель, яка розраховується на основі індексу споживчих цін за 

минулий рік. Проте зазначена індексація не спроможна в повній мірі забезпечити 

економічну актуальність оцінки протягом терміну дії технічної документації, 

встановленого Законом України «Про оцінку земель».  

Крім цього, відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України індекс споживчих цін за 2017–2023 

роки, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної 

грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших 

земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 

відсотків. Таким чином, нормативна грошова оцінка земель населених пунктів 

Великолучківської територіальної громади потребує негайного оновлення. 

Згідно частини третьої розділу І Порядку нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів, затвердженого Наказом Міністерства аграрної 

політики та продовольства України від 25.11.2016 р. № 489, інформаційною базою 

для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є затверджені 

генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани 

територій, відомості Державного земельного кадастру, дані інвентаризації земель 

та державної статистичної звітності. 

Згідно з Порядком проведення інвентаризації земель, що затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 476 "Про 

затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що 



втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"  об’єктами 

інвентаризації земель є територія України, територія адміністративно-

територіальних одиниць або їх частин, масив земель сільськогосподарського 

призначення, окремі земельні ділянки. 

На теперішній час у громаді є території, на яких необхідно першочергово 

провести інвентаризацію. Також у зв'язку з тим, що одним із основних джерел 

надходження коштів до сільського бюджету є надходження від плати за землю, 

проведення інвентаризації земель комунальної власності Великолучківської 

сільської ради сприятиме наповненню сільського бюджету за рахунок сплати 

орендної плати та/або земельного податку за користування землею. 

Сучасний стан розвитку земельних відносин на території громади вимагає 

розробки прогнозів та програм стратегічного характеру. 

Основні напрямки реалізації Програми розроблені з урахуванням вимог 

земельного законодавства. 

1.1. Паспорт Програми розвитку земельних відносин у 

Великолучківській територіальній громаді на 2022-2025 рр. 

   

Назва 

Програми 

Програма розвитку земельних відносин  

у Великолучківській  територіальній громаді на 2022-2025 

рр.   

Підстави для 

розробки 

Програми 

Земельний та Бюджетний кодекси України; закони 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", “Про 

землеустрій”, “Про оцінку земель”,  “Про Державний 

земельний кадастр” 

Оприлюднення 

проєкту 

Програми 

на офіційному вебсайті   

Дата 

затвердження  

 

Замовник 

Програми 

Великолучківська сільська рада 

Розробник 

Програми 

Великолучківська сільська рада 

Відповідальні 

за виконання 

прог-рамних 

заходів 

(співвиконавці) 

Постійна депутатська   комісія з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва 

Основні цілі 

Програми 

Реалізація заходів, які сприятимуть вирішенню проблеми 

розвитку земельних відносин, провадження правових, 

організаційних, економічних та інших заходів, 

спрямованих на раціональне використання земель 

Великолучківської громади 

Ціль 1. Розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

Великолучківської територіальної громади. 



Ціль 2. Проведення нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Великолучківської  територіальної 

громади. 

Ціль 3. Розроблення проєкту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населених пунктів 

Великолучківської територіальної громади. 

Очікувані 

результати 

виконання 

Програми 

Здійснення заходів, передбачених Програмою, 

дозволить здійснювати використання та охорону земель на 

якісно новому рівні, дасть змогу досягти сталого розвитку 

землекористування та ефективного управління і контролю 

за використанням земель, зокрема: 

- підвищити ефективність використання земельних ресурсів; 

- за результатами проведеної нормативної грошової оцінки 

збільшити надходження від плати за землю;  

- за результатами проведеної інвентаризації створити 

інформаційну базу для ведення державного земельного кадастру, 

регулювання земельних відносин, раціонального використання 

земельних ресурсів;  

- здійснити раціоналізацію (оптимізацію) землекористування 

та створити інвестиційно привабливе і стале землекористування 

Розділи 

Програми 

1. Вступ; 

2. Загальна характеристика земель Великолучківської 

територіальної громади. 

3. Мета та цілі Програми розвитку земельних відносин в 

Великолучківської міській територіальній громаді на 2022-

2025 рр. 

4. План заходів щодо забезпечення виконання Програми 

розвитку земельних відносин в Великолучківської 

територіальній громаді на 2022-2025 рр. 

5. Фінансове забезпечення Програми. 

6. Очікувані результати. 

7. Організація управління та контролю.  

Строки 

реалізації 

Програми  

2022-2025 роки 

Основні 

джерела 

фінансування 

заходів 

Програми 

сільський бюджет 

Обсяг коштів 

міського 

бюджету 

відповідно до затвердженого обсягу фінансування 

Система 

організації 

контролю за 

виконанням 

Програми 

Контроль за виконанням заходів Програми,  

 



2. Загальна характеристика земель Великолучківської сільської 

територіальної громади. 

 

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 року за 

№712-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Закарпатської області" до складу Великолучківської 

сільської територіальної громади із адміністративним центром у с.Великі Лучки 

увійшли 17 населених пунктів, території яких входять до складу територіальної 

громади с.Великі Лучки, с.Ракошино, с.Бенедиківці, с.Домбоки, с.Кайданово, 

с.Руське, с.Чопівці, с.Кальник, с.Кузьмино, с.Медведівці, с.Руська Кучава, 

с.Шкуратівці, с.Зняцьово, с.Вінкове, с.Драгиня, с.Кінлодь, с.Червеньово. 

За інформацією територіальних органів Держгеокадастру відповідно до 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, 

затвердженої відповідними сільськими радами згідно із статтею 23 Закону 

України "Про оцінку земель", площа земель Великолучківської  територіальної 

громади складає 18080 га. 

Технічні документації з нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів, які входять до складу Великолучківської територіальної громади, були 

проведені в основному в період з 2013 по 2015 роки та потребують оновлення. 

Нижче наведено інформацію про стан земель на території сіл, які приєднані до 

територіальної громади. 

 

Інформація про стан земель на території сіл, які приєднані до 

територіальної громади 

Назва 

населеного 

пункту 

Площа 

населеного 

пункту, 

згідно 

документаці

ї з НГО 

земель 

населеного 

пункту, га 

Рік останнього 

проведення 

нормативної 

грошової 

оцінки земель 

населеного 

пункту та 

вступ її в дію 

Встановлення меж 

населених пунктів 

Інформація про 

рішення сільської 

ради стосовно 

надання дозволу на 

складання технічної 

документації  

із землеустрою щодо 

інвентаризації 

земель населеного 

пункту  

Кальник 443,70 
2013 р., діє з 

01.01.2014 р. 

Внесено відомості до 

Державного земельного 
кадастру  

  

Кузьмино 107,40 
2013 р., діє з 
01.01.2014 р. 

Внесено відомості до 

Державного земельного 

кадастру 

  

Медведівці 228,90 
2013 р., діє з 

01.01.2014 р. 

Внесено відомості до 
Державного земельного 

кадастру  

  

Руська 

Кучава 
98,50 

2013р., діє з 

01.01.2014 р. 

Внесено відомості до 
Державного земельного 

кадастру 

 

Шкуратівці 89,90 
2013 р., діє з 

01.01.2014 р. 
-   

Зняцьово 465,20 
2014 р., діє з 
01.01.2015 р. 

 Внесено відомості до 

Державного земельного 

кадастру 

 



Вінкове 41,70 
2015 р., діє з 

01.01.2016 р. 
-  

    Драгиня 161,40 
 2015 р., діє з 

01.01.2016 р. 
-   

Кінлодь 89,50 
2015 р., діє з 

01.01.2016 р. 
-  

Червеньово 459,50 
2015 р., діє з 

20.01.2015 р. 

Внесено відомості до 

Державного земельного 
кадастру  

 

Ракошино 469,43 
2018 р., діє з 

01.01.2019 р. 

 Внесено відомості до 

Державного земельного 

кадастру 

 

Бенедиківці 318,70 
2015 р., діє з 
01.01.2016 р. 

Внесено відомості до 

Державного земельного 

кадастру 

 

Домбоки 130,00 
2015 р., діє з 

01.01.2016 р. 

Внесено відомості до 
Державного земельного 

кадастру 

 

Кайданово 237,68 
2015 р., діє з 

01.01.2016 р  

Внесено відомості до 
Державного земельного 

кадастру  

 

Руське 299,33 
2015 р., діє з 

01.01.2016 р. 

Внесено відомості до 

Державного земельного 
кадастру 

 

Чопівці 151,70 
2015 р., діє з 

01.01.2016 р 

Внесено відомості до 

Державного земельного 

кадастру 

 

Великі Лучки 5456.7 

2018 р., діє з 

01.01.2019 р 

Внесено відомості до 

Державного земельного 

кадастру 

 

 

3. Мета та цілі Програми розвитку земельних відносин  у 

Великолучківській сільській  територіальній громаді на 2022-2025 рр. 

 

Метою Програми розвитку земельних відносин у Великолучківській 

сільській територіальній громаді на 2022-2025 рр. (далі - Програма) є розробка 

організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення 

збереження, раціонального використання земельних ресурсів та їх охорону, 

шляхом реалізації державної політики України щодо забезпечення сталого 

розвитку землекористування, захисту прав власників і користувачів земельних 

ділянок, а також для створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій 

у пріоритетні галузі економіки в територіальної громади в цілому, наповнення 

місцевого бюджету за рахунок сплати орендної плати або земельного податку за 

користування земельними ділянками та продажу земельних ділянок комунальної 

власності на конкурентних засадах (земельних торгах) на території 

Великолучківської сільської територіальної громади. 

Ціль 1. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель Великолучківської сільської територіальної громади. 

Ціль 2. Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади.. 

Ціль 3. Розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населених пунктів Великолучківської сільської територіальної громади. 



Стратегічні цілі відповідають ключовим складовим елементам розвитку 

земельних відносин  та  створенню  сприятливих  умов  для  сталого  розвитку 

землекористування сільської території, сприяють розв'язанню екологічних та 

соціальних проблем, розвитку високоефективного конкурентоспроможного 

виробництва, збереження природних цінностей агроландшафтів. 

 

3.1. Ціль 1. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель Великолучківської сільської територіальної громади. 

Згідно з Порядком проведення інвентаризації земель, що затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 476 "Про 

затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"  об’єктами 

інвентаризації земель є територія України, територія адміністративно-

територіальних одиниць або їх частин, масив земель сільськогосподарського 

призначення, окремі земельні ділянки. 

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця  

розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового  

статусу, виявлення земель, що не використовуються чи використовуються 

нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації 

деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення   

кількісних  та  якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного 

земельного кадастру,  здійснення  державного  контролю  за  використанням  та 

охороною  земель і прийняття на їхній основі  відповідних рішень органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  

Враховуючи інтенсивний в останні роки рух земельних ділянок, – зміну 

землевласників чи землекористувачів, форм власності, цільового призначення, 

тощо, вкрай необхідним є завершення в найближчому часі їх інвентаризації, 

оновлення даних інвентаризації попередніх років.  

Варто зазначити, що роботи з інвентаризації земель Великолучківської 

сільської територіальної громади проводяться точково, окремими масивами, по 

мірі наявності фінансування, з метою створення інформаційної бази для ведення 

державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, 

раціонального використання і охорони земельних ресурсів, ефективного та 

об’єктивного оподаткування.  

При цьому сільською радою прийняті рішення про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель всіх 

населених пунктів Великолучківської сільської територіальної громади. 

Програмою передбачається завершити роботи з інвентаризації земель 

Великолучківської сільської територіальної громади, що дасть змогу поповнити 

надходження від сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки 

усіх форм власності. 

 

3.2. Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади. 

Статтею 1 Закону України "Про оцінку земель" визначено, що нормативна 

грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід із земельної 

ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами. 



Відповідно до статті 13 Закону України "Про оцінку земель" нормативна 

грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі: 

-   визначення розміру земельного податку; 

-  визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та 

комунальної власності; 

- визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків 

спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків 

спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за 

правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої 

оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із 

законом; 

- визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва; 

- розробки показників та механізмів економічного стимулювання 

раціонального використання та охорони земель; 

-  відчуження земельних ділянок, площею понад 50 гектарів, що належать до 

державної або комунальної власності, для розміщення відкритих спортивних і 

фізкультурно-оздоровчих споруд. 

- проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського 

призначення (у разі якщо попередня нормативна грошова оцінка земельних 

ділянок у цьому масиві не проводилася протягом 5 років до дня прийняття 

уповноваженим органом рішення про проведення такої інвентаризації). 

Статтею 18 Закону України "Про оцінку земель" визначено, що нормативна 

грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних 

стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях 

усіх категорій та форм власності. 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, які розташовані у межах 

населених пунктів проводиться незалежно від їхнього цільового призначення - не 

рідше ніж один раз на 5 - 7 років. 

У разі відсутності нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

Івано-Франківської міської територіальної громади, ставки податку за земельні 

ділянки (а відповідно і розмір орендної плати), встановлюється в розмірах, 

визначених Податковим кодексом України. 

Відповідно до пункту 274.1 статті 274 Податкового кодексу України ставка 

податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, 

встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової 

оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх 

нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 

відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових 

земель - не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, які входять до 

складу Великолучківської сільської територіальної громади, були проведені в 

основному в період з 2013 по 2015 роки. Таким чином, необхідно провести 

коригування (поновлення) нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів Великолучківської сільської територіальної громади. 

3.3. Розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населених пунктів Великолучківської сільської територіальної громади. 



Нові форми земельних відносин зумовлюють необхідність зміни  

територіального землеустрою, який у сучасних умовах повинен забезпечити  

функціонування всіх галузей економіки, удосконалення раціональної системи 

сталого землекористування, достовірності встановлення в натурі (на місцевості) 

меж адміністративно-територіальних утворень.  

Проєкти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-

територіальних утворень розробляються для створення повноцінного життєвого 

середовища та забезпечення сприятливих умов їх територіального розвитку, 

забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх 

природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів 

власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і 

затвердженої містобудівної документації.  

Відповідно до ст.46 Закону України "Про землеустрій" проєкти 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних 

одиниць розробляються для створення повноцінного життєвого середовища та 

створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення 

ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних 

ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників 

земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів і затвердженої 

містобудівної документації. 

Встановлення меж населених пунктів вважається таким, що відбулося, після 

розроблення документації із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населеного пункту та внесення відомостей до Державного земельного кадастру.  

На сьогодні до Державного земельного кадастру внесено відомості про 

встановлення меж по чотирьох з сімнадцяти  населених пуктів, які увійшли до 

складу Великолучківської сільської територіальної громади. Отже, є необхідність 

організації робіт із розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж населених пунктів Великолучківської сільської територіальної громади  та 

внесення даних до Державного земельного кадастру. 

Програмою передбачається роботи із виготовлення та затвердження 

проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж Великолучківської 

сільської територіальної громади, що дасть можливість упорядкувати 

адміністративно-територіальний поділ, вирішити питання соціального захисту 

населення, розміщення забудови, раціонального використання земель, належного 

їх оподаткування, ведення державного земельного кадастру та контроль за 

використанням й охороною земель. 

 

4. План заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку 

земельних відносин у Великолучківській сільській територіальній громаді 

на 2022-2025 рр. 

 

Передбачені у Програмі заходи спрямовані на розвиток земельних відносин 

та раціональне використання й охорону земель усіх рівнів: 

- розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель населених пунктів Великолучківської сільської територіальної громади 

стане базовою основою для ведення Державного земельного кадастру, 

регулювання земельних відносин, раціонального використання й охорони земель, 

ефективного та об'єктивного оподаткування; 



- розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж              

населених пунктів, що увійшли до Великолучківської сільської територіальної 

громади та щодо яких не затверджено відповідні проєкти із землеустрою, 

дозволить створити територіальні умови для більш ефективного вирішення 

Великолучківською сільською радою та її виконавчими органами всіх питань 

місцевого значення, виходячи з інтересів населення, що проживає на території 

Великолучківської сільської територіальної громади ; 

-   розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Великолучківської сільської територіальної громади 

забезпечить визначення розміру земельного податку та орендної плати, 

визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні 

земельних ділянок, визначення втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, розробки показників та механізмів 

економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель. 
 

5. Фінансове забезпечення Програми. 
 

Програма розрахована на період 2022 - 2025 рр. Джерелом фінансування 

Програми є кошти сільського бюджету. 

Для вирішення основних завдань земельної реформи обсяги витрат на 

проведення заходів, передбачених Програмою на період до 2025 року буде 

здійснюватись на підставі відповідних кошторисів. 

 

Обсяги витрат на проведення заходів, передбачених  

Програмою розвитку земельних відносин у Великолучківській сільській 

територіальній громаді на 2022-2025 рр. 

Зміст заходу Виконавці 

Необхідне фінансове забезпечення, тис.грн. Джерела 
фінансу-

вання 

 у тому числі 

Всього 
Сільський бюджет 

 2022р. 2023р. 2024р. 2025р.  

Організація розроблення 

технічної документації із 

землеустрою щодо 

інвентаризації 2022р. 

 

Великолучківська 

сільська рада 
      

Сільський 

бюджет 

Розроблення документації з 

нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів 

територіальної громади 

Великолучківська 

сільська рада 
600,00  600,00    

Сільський 

бюджет 

Розроблення проєкту 
землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж 

населених пунктів 

територіальної громади 

Великолучківська 

сільська рада 
50,00  50,00    

Сільський 

бюджет 

 

Обсяги витрат, необхідних на виконання заходів, передбачених Програмою, 

зазначені орієнтовно та можуть змінюватись залежно від фінансування відповідно 

до затверджених видатків бюджету на відповідний рік. 

 

6. Очікувані результати. 
 

 Удосконалення земельних відносин у Великолучківській сільській 

територіальній громаді спрямоване на закріплення конституційного права 



громадян та юридичних осіб на набуття й реалізацію права власності на земельні 

ділянки під контролем органів влади. 

 Реалізація Програми дозволить створити умови для удосконалення ведення 

державного земельного кадастру, гарантування прав власності на землю, 

забезпечить земельно-кадастровою інформацією органи державної виконавчої 

влади, місцевого самоврядування та всіх землекористувачів і землевласників. 

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дозволить здійснити 

використання та охорону земель на якісно новому рівні, надасть можливість 

зберегти та використовувати землю як складову частину природного ресурсу і 

територіального базису, основне національне багатство перетворити в 

самостійний фактор зростання економіки, а також сприяти залученню інвестицій 

у розвиток економіки міста. 

 

7. Організація управління та контролю. 

Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює заступник 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Зозуля І.І. та 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак 

М.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           



                                                                                                                                                                  

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04.02.2022   с.Великі Лучки   №1518 

  

 

Про Програму підтримки діяльності закладів 

охорони здоров’я  на 2022 рік 

 

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

самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму підтримки діяльності закладів охорони здоров’я 

на 2022 рік, що додається. 

2. Фінансування заходів Програми здійснювати у межах видатків, 

передбачених бюджетом Великолучківської сільської ради на відповідний рік та 

інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

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

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

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

 

 

Сільський голова                                               Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення п’ятнадцятої сесії   

восьмого скликання 

04.02.2022 № 1518  

 

 
ПРОГРАМА 

підтримки діяльності закладів охорони здоров’я на 2022 рік 
 

1. Загальні положення 

Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, 

ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для 

забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення. 

Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної 

допомоги населенню Великолучківської сільської  територіальної громади (далі – 

Великолучківська ТГ) є медична допомога, яка здійснюється у закладах охорони 

здоров’я, які надають медичні послуги на території Великолучківської ТГ. 

Зростання захворюваності і смертності серед дорослого населення потребує 

пошуку нових ресурсів, використання високих технологій, покращення 

матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, удосконалення принципів 

практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень 

закладів охорони здоров’я та прийняття невідкладних заходів. 

Формування медичної інфраструктури в територіальних громадах тісно 

переплітається з медичною реформою. Варто враховувати, що згідно з реформою 

пацієнт має право вільно обирати лікаря, а медичний заклад має укладати 

контракти з державою для так званої подушної оплати медичних послуг за 

принципом «гроші ходять за пацієнтом». Це говорить про те, обов’язком органів 

місцевого самоврядування є створення комфортних умов для лікування пацієнтів 

у закладах охорони здоров’я, які надають послуги на їх території. 

Тому, Програма підтримки діяльності закладів охорони здоров'я на 2022 рік 

(далі – Програма) забезпечить надання якісної медичної допомоги населенню 

Великолучківської ТГ. 

 

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

Одним з основних напрямків завдань органів місцевого самоврядування є 

створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного 

обслуговування. 

Громадяни України незалежно від місця проживання мають право на 

отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров’я 

гарантованого рівня медичної допомоги. 

Основною проблемою, на яку буде спрямована Програма - проблема 

фінансового характеру - дефіцит коштів на поточні витрати, зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають послуги 

жителям Великолучківської ТГ. 

Беручи до уваги необхідність надання вчасної та якісної медичної допомоги 

населенню Великолучківської ТГ, виникає вкрай необхідна потреба у наданні 

закладам охорони здоров'я, що надають первинну та екстрену медичну допомогу, 

фінансової підтримки з бюджету  Великолучківської сільської територіальної 



громади (далі – бюджету Великолучківської ТГ). Для розв'язання проблем, що 

виникли у зв'язку з фінансовою незабезпеченістю закладів охорони здоров’я, що 

надають медичні послуги населенню Великолучківської ТГ пропонується 

залучити кошти бюджету Великолучківської ТГ для забезпечення їхньої 

діяльності. 

 

3. Мета Програми 

Метою Програми є модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров’я, проведення капітального ремонту приміщень 

Великолучківської та Ракошинської АЗПС, де розміщена станція екстреної 

медичної допомоги. 

 

4. Основні завдання Програми 

Завдання Програми спрямовані на реалізацію державної політики стосовно 

збереження та зміцнення здоров’я населення, профілактики захворювань, 

створення системи охорони здоров’я, яка відповідає потребам населення. 

Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними 

напрямами для розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, що надають 

медичні послуги населенню Великолучківської ТГ, для забезпечення їх сталої та 

ефективної роботи, а саме: 

1. Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я, які надають медичні послуги жителям Великолучківської ТГ, тощо. 

2. Розробка проектно-кошторисної документації 

3. Фінансування видатків на капітальний та поточний ремонт 

комунальних закладів охорони здоров’я, що надають медичні послуги. 

4. Співфінансування інвестиційних проектів у сфері охорони здоров’я. 

 

5. Шляхи та засоби розв’язання проблеми 

Для розв'язання проблем та забезпечення сталої та ефективної роботи 

закладів охорони здоров’я необхідно протягом 2022 року у бюджеті 

Великолучківської ТГ передбачити кошти для підтримки закладів охорони 

здоров’я, що надають медичні послуги населенню Великолучківської ТГ . 

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Великолучківської сільської ради в на  та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. Фінансування заходів Програми згідно з додатком до Програми. 

 

 

7. Результати реалізації Програми 

 

Очікується, що реалізація заходів Програми (згідно додатку до Програми) 

дозволить: 

1. Підвищити якість та доступність медичної допомоги населення 

Великолучківської ТГ. 

2. Створити умови для стабільної роботи закладів охорони здоров’я при 

здійсненні своєї діяльності. 

3. Надати вчасне, якісне та безперебійне медичне обслуговування 



населення. 

4. Дотримання нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при 

наданні медичних послуг, тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Додаток  

                                                                                                       до Програми 

  

Фінансове забезпечення Програми 

 

 

Назва об’єкта 

Термін 

вико- 

нан- 

ня 

Всьо- 

го по 

програмі 

(грн.) 

За рахунок бюджетів Інш

і 

дже

- 

рел

а 

Разом Обла

сний 

Район

ний 

Сільськи

й 

2 4 5 6 7 8 9 10 

Виготовлення 

ПКД  

«Капітальний 

ремонт 

вбудованого 

приміщенн 

станції екстренної 

медичної 

допомоги в 

Ракошинській 

АЗПСМ 

2022 р.  49000 - - 49000 - 

Експертиза  2022  10000   10000  

Виготовлення 

ПКД  

«Капітальний 

ремонт 

вбудованого 

приміщенн 

станції екстренної 

медичної 

допомоги в 

Ракошинській 

АЗПСМ 

2022  49000   49000  

Експертиза  2022  10000   10000  

Орієнтовний 

обсяг 

співфінансування 

  182000   182000  

Разом   300000   300000  

 

 

 

                                                                                                           



                                                                                                                                                                  

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04.02.2022 с.Великі Лучки   №1519 

  

Про цільову Програму забезпечення пожежної  та  

техногенної  безпеки  в  закладах  освіти  

Великолучківської сільської ради на 2022 рік 

 

         Керуючись статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статею 26 Закону України «Про освіту», Постановою  Кабінету 

Міністрів України  від 09.01.2014 р. №11  «Про затвердження Положення про 

єдину державну систему цивільного захисту», п.16 ч.1 ст.18 Кодексу цивільного 

захисту України, Наказом МОН від 15.08.2016 №974 «Про затвердження Правил 

пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», 

п.3 розд.1 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 р. №1417, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за                    

№252/26697, з метою забезпечення захисту життя і здоров'я учасників освітнього 

процесу, навколишнього природного середовища від пожеж, підвищення рівня 

протипожежного захисту та створення сприятливих умов для забезпечення 

реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

            1. Затвердити цільову Програму забезпечення пожежної  та техногенної  

безпеки  в  закладах  освіти  Великолучківської сільської ради на 2022 рік 

(додається). 

           2.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                                                                     Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення п’ятнадцятої сесії 

восьмого скликання 

04.02.2022 №1519 

 

 

Цільова Програма  

забезпечення пожежної  та техногенної  безпеки  в  закладах  освіти  

Великолучківської сільської ради на 2022 рік 

 

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

 

Значущість проблеми забезпечення протипожежного захисту об’єктів 

освіти Великолучківської сільської ради  полягає у необхідності реалізації 

державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, яка відповідно до 

Кодексу цивільного захисту України є невід’ємною частиною державної 

діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і 

навколишнього природного середовища. 

Стан протипожежного захисту в закладах освіти сільської ради знаходиться 

в прямому зв’язку із соціально-економічними процесами, що відбуваються в 

суспільстві. З кожним роком збільшуються матеріальні збитки від пожеж, вони 

все частіше загрожують життю і здоров’ю людей. Все це свідчить про 

необхідність розв’язання проблеми охорони життя дітей та працівників освіти, 

що, в свою чергу, потребує посилення протипожежного захисту об’єктів освіти 

сільської ради. 

Слід зазначити, що від встановлення пожежної сигналізації,  проведення 

вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій горищних приміщень, монтажу 

пристрою захисту від блискавки у закладах освіти,  залежить своєчасне 

оперативне реагування та зменшення часу тління дерев’яних конструкцій горищ, 

що дасть змогу уникнути людських жертв та значних матеріальних збитків. 

У зв’язку з тим, що проблема пожежної та техногенної  безпеки є складовою 

частиною національної безпеки, вона потребує здійснення першочергових 

заходів, на виконання яких і розроблена дана Програма забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки в закладах освіти Великолучківської сільської  ради  на 2022 

рік (далі – Програма). 

Оскільки безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу 

залишається одним з пріоритетних напрямків державної політики, комплексний 

підхід до розв'язання визначених проблем потребує розроблення, затвердження 

та виконання цільової програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки в 

закладах освіти Великолучківської сільської ради на 2022 рік. 

В зв'язку зі збільшення кількості пожеж в Україні та масової загибелі людей 

на них, а також Указом Президента України №948/2019 від 24.12.2019 «Про 

невідкладні заходи що запобігання пожежній небезпеці в Україні» посилено 

адміністративну відповідальність за порушення встановлених законодавством 

вимог (правил) пожежної безпеки. Закарпатським ГУ ДСНС України у 

Закарпатської області проведені позапланові перевірки закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти щодо додержання вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки. Під час перевірок були виявлені порушення 



чинного законодавства, які неможливо усунути без додаткового фінансування, 

зокрема проведення протипожежної обробки дерев’яних конструкцій, монтаж 

автоматичних систем пожежної сигналізації та  пристроїв захисту від блискавки. 

Основна проблема, на розв’язання якої спрямована програма – це загроза 

припинення експлуатації будівель освітніх закладів.  

Основні причини виникнення проблем, пов'язаних із незадовільним станом 

протипожежної та техногенної безпеки в закладах дошкільної, загальної 

середньої освіти характеризуються такими чинниками: 

1. Застаріла матеріально-технічна база закладів дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти; 

2. Багаторічне недостатнє фінансування закладів дошкільної загальної 

середньої освіти на виконання заходів протипожежної та техногенної безпеки; 

3. Зміна вимог законодавства України у сфері протипожежної та 

техногенної безпеки закладів освіти. 

 

ІІ. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є створення механізму забезпечення заходів пожежної та 

техногенної безпеки та умов для реалізації державної політики у сфері пожежної 

та техногенної безпеки у закладах дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти; забезпечення захисту життя та здоров’я учасників освітнього 

процесу, забезпечення належного протипожежного режиму та недопущення 

пожеж у закладах освіти; приведення систем протипожежного захисту закладів 

освіти Великолучківської сільської  ради у відповідність до вимог нормативно-

правових актів. 

 

ІІІ. Аналіз факторів  впливу на проблему  та ресурсів для реалізації 

Програми 

 

Сильні сторони  

 

Слабкі сторони  

 суворий протипожежний режим 

освітніх закладів 

 удосконалення та підвищення 

ефективності роботи, пов’язаної  із 

захистом учасників освітнього процесу; 

 ефективне розв’язання завдань із 

забезпечення протипожежного захисту та 

оперативного реагування на надзвичайні 

ситуації на об’єктах освіти міської ради; 

 посилення контролю за станом 

пожежної та техногенної безпеки в 

будівлях закладів освіти міської ради. 

 слабка матеріально-

технічна база закладів загальної 

середньої освіти міської ради 

 відсутність достатньої 

кількості коштів в місцевому 

бюджеті на фінансування заходів 

щодо виконання заходів 

протипожежної та техногенної 

безпеки. 

Можливості  

 

Загрози  

 забезпечення максимально 

безпечних умов для учасників освітнього 

процесу у закладах освіти міської ради 

 недостатнє фінансування  

щодо виконання заходів 



 впровадження системи  

оперативного реагування на надзвичайні 

ситуації на об’єктах освіти міської ради; 

 ефективна організація гасіння пожеж 

та зменшення їх негативних проявів, що 

виникли в наслідок аварій техногенного 

характеру. 

протипожежної та техногенної 

безпеки; 

 збереження загрози 

виникнення пожежної та 

техногенної небезпеки в закладах 

освіти міської ради. 

 

 

І V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 

та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми  

 

Розв’язання проблеми забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

полягає у комплексному, поетапному вирішенні проблемних питань у сфері 

пожежної та техногенної безпеки, гарантованому захисту суспільства та 

навколишнього природного середовища від пожеж та їх наслідків, впровадження 

організаційних засад функціонування системи забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки органів влади всіх рівнів, зміцнення правової, науково-

технічної і ресурсної бази, що дасть змогу суттєво зменшити кількість пожеж та 

надзвичайних ситуацій. 

У межах Програми передбачається здійснити ряд заходів, що обґрунтують 

вибір оптимального варіанту розв’язання проблеми, врахують переваги та 

недоліки альтернативних варіантів, що нададуть можливість: 

- розробити економічні, управлінські і правові механізми, спрямовані на 

здійснення заходів, передбачених Програмою на запобігання та ліквідацію 

наслідків пожеж; 

- здійснити комплекс заходів, встановити порядок і форми розв’язання 

проблем, пов’язаних з приведенням у відповідність з вимогами нормативно-

правових актів, норм та правил систем протипожежних заходів на об’єктах освіти, 

а також систем протипожежного захисту. 

Передбачається виконання заходів Програми упродовж 2022 року  

Програма буде реалізована в І етап. 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Заходи з виконання Програми наведено в додатку. Перелік заходів 

сформовано відповідно до виробничо-господарських, організаційно-правових, 

соціально-економічних, екологічних вимог. 

У результаті реалізації заходів планується досягти практичного покращення 

протипожежного забезпечення об’єктів освіти Великолучківської сільської  ради.  

 

VІ. Результативні показники 

 Здійснення заходів  Програми  дасть змогу забезпечити належний 

рівень пожежної безпеки об'єктів освіти, а саме: 

1. Проведення в закладах дошкільної загальної середньої освіти 

вогнегасної обробки дерев'яних конструкцій горищних приміщень. 

2. Забезпечення  закладів дошкільної, загальної середньої освіти 

автоматичною пожежною сигналізацією з виведенням сигналу від приймально-

контрольного приладу на пульт централізованого пожежного спостереження. 



3. Монтаж пристроїв захисту від блискавки в закладах загальної 

середньої освіти, закладах дошкільної освіти. 

                         V.  Фінансове забезпечення виконання Програми.  

Фінансування Програми передбачається за рахунок місцевого бюджету та 

інших джерел не заборонених чинним законодавством. 

 

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший заступник 

сільського голови та постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Мотильчак М.А.). 

 

VII. Розрахунок очікуваних результатів 

Результатом виконання комплексу заходів, передбачених Програмою, 

спрямованих на забезпечення протипожежного захисту на об’єктах освіти міської 

ради є: 

- швидке оповіщення учасників освітнього процесу про загоряння; 

- зменшення кількості пожеж, загибелі та травмування на них людей, 

економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків; 

-  зменшення часу тління деревини горищного перекриття; 

- забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх 

успішної локалізації та ліквідації. 

В результаті виконання Програми очікується створення єдиної системи 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів освіти ради; 

удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної  із захистом 

учасників освітнього процесу; ефективне розв’язання завдань із забезпечення 

протипожежного захисту та оперативного реагування на надзвичайні ситуації на 

об’єктах освіти; посилення контролю за станом пожежної та техногенної безпеки 

в будівлях закладів освіти ; забезпечення максимально безпечних умов для 

учасників освітнього процесу у закладах освіти; впровадження системи  

оперативного реагування на надзвичайні ситуації на об’єктах освіти; ефективна 

організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків внаслідок аварій 

техногенного характеру 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Заходи цільової програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки  

в закладах освіти Великолучківської сільської ради на 2022 ріки 

 

 

№ 

 

Перелік заходів Програми 

 

Термін 

виконання 

заходу 

 

Джерела  

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування  (тис. грн),  

 

Місцевий 

бюджет 

Залишок 

субвенції 

минулих 
періодів 

1 Проведення вогнегасної обробки дерев'яних 

конструкцій горищних приміщень закладів 

дошкільної освіти 

2022 рік Місцевий 

бюджет  

  

2 1. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на влаштування систем 

протипожежного захисту (автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Великолучківської ЗДО №1 в с. Великі Лучки,  
по вулиці Головна 61 

2022  Місцевий 

бюджет 

 

34500,00 

 

 2.  Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на влаштування систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Великолучківської ЗДО №2 в с. Великі Лучки,  

по вулиці Гагаріна 34 

2022  Місцевий 

бюджет 

47000,00  

 3. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на влаштування систем 

протипожежного захисту(автоматиична 
пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Червенівський  ЗДО  в с. Червеньово,  по вулиці 

Миру 337А 

2022  Місцевий 

бюджет 

41000,00  

 4.  Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на влаштування систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 
пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) ) 

Зняцівський  ЗДО  в с. Зняцево,  по вулиці 

Вишнева 160 

2022  Місцевий 

бюджет 

24000,00  

 5. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на влаштування систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 
блискавкозахисту будівель та споруд) ) 

2022  Місцевий 

бюджет 

23000,00  



Ракошинський ЗДО №1 с.Ракошино , по вулиці 

Садова 4 

 6.  Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на влаштування систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Ракошинський ЗДО №3 с.Ракошино , по вулиці 
Бенедиківська 20 

2022  Місцевий 

бюджет 

23000,00  

 7. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на влаштування систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Руськівський ЗДО, с. Руське по вулиці 

Духновича 104 

2022  Місцевий 

бюджет 

23000,00  

 8. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на влаштування систем 
протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Кальницький  ЗДО, с.Кальник,  по вулиці Миру, 

б/н 

2022  Місцевий 

бюджет 

23000,00  

 Всього    238500,00  

12 1. Експертиза по влаштуванню систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 
Великолучківської ЗДО №1 в с. Великі Лучки,  

по вулиці Головна 61 

2022  Місцевий 

бюджет 

5200,00  

13 2.  Експертиза по влаштуванню систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) ) 

Великолучківської ЗДО №2 в с. Великі Лучки,  

по вулиці Гагаріна 34 

2022  Місцевий 

бюджет 

7100,00  

14 3.  Експертиза по влаштуванню систем 

протипожежного захисту(автоматиична 
пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Червенівський  ЗДО  в с. Червеньово,  по вулиці 

Миру 337А 

2022  Місцевий 

бюджет 

6200,00  

15 4. Експертиза по влаштуванню систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

2022  Місцевий 

бюджет 

3600,00  



пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Зняцівський  ЗДО  в с. Зняцево,  по вулиці 

Вишнева 160 

16 5.  Експертиза по влаштуванню систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 
блискавкозахисту будівель та споруд) 

Ракошинський ЗДО №1 с.Ракошино , по вулиці 

Садова 4 

2022  Місцевий 

бюджет 

3500,00  

18 6. Експертиза по влаштуванню систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Ракошинський ЗДО №3 с.Ракошино, по вулиці 

Бенедиківська 20 

2022  Місцевий 

бюджет 

3500,00  

20 7. Експертиза по влаштуванню систем 
протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Руськівський ЗДО, с. Руське по вулиці 

Духновича 104 

2022  Місцевий 
бюджет 

3500,00  

21 8. Експертиза по влаштуванню систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 
конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Кальницький  ЗДО, с.Кальник,  по вулиці Миру, 

б/н 

2022  Місцевий 

бюджет 

3500,00  

 Всього    36100,00  

 Всього по ЗДО   274600,00  

 Проведення вогнегасної обробки дерев'яних 

конструкцій горищних приміщень закладів 

загальної середньої освіти 

2022 рік Місцевий 

бюджет 

  

 1. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на влаштування систем 

протипожежного захисту (автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Великолучківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. 

Великі Лучки,  по вулиці Гагаріна 49 

2022 рік Місцевий 

бюджет 

48000,00  

 2. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на влаштування систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

2022 рік Місцевий 
бюджет 

23000,00  



Великолучківської ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Великі 

Лучки,  по вулиці Головна 70 

 3. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на влаштування систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей 26при 

пожежі, проведення вогнезахисту де27ревяних 

конструкцій, влаштування сист282еми 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Ракошинської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Ракошино,  
по вулиці Кольки 2 

2022 рік Місцевий 

бюджет 

49000,00  

 4. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на влаштування систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Червенівської ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Червеньво,  

по вулиці Шевченка 138 

2022 рік Місцевий 

бюджет 

26000,00  

 5. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на влаштування систем 
протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Зняцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Зняцево 

вулиця Гойди 2  

2022 рік Місцевий 

бюджет 

33000,00  

 6. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на влаштування систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 
пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Кальницької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Кальник 

вулиця Миру 2А  

2022 рік Місцевий 

бюджет 

33000,00  

 7. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на влаштування систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 
блискавкозахисту будівель та споруд) 

Руськівська ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Руське  

вулиця Борканюка 28  

2022 рік Місцевий 

бюджет 

46000,00  

 8. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на влаштування систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Драгинський НВК  в с. Драгиня 33 Б   

2022 рік Місцевий 

бюджет 

33000,00  

 Всього 9   291000,00  

 1. Експертиза по влаштуванню систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

2022 рік Місцевий 

бюджет 

7200,00 

 

 



пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Великолучківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. 

Великі Лучки,  по вулиці Гагаріна 49 

 2. Експертиза по влаштуванню систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 
пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Великолучківської ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Великі 

Лучки,  по вулиці Головна 70 

2022 рік Місцевий 

бюджет 

3750,00 

 

 

 3. Експертиза по влаштуванню систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 
Ракошинської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Ракошино,  

по вулиці Кольки 2 

2022 рік Місцевий 

бюджет 

7200,00  

 4. Експертиза по влаштуванню систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Червенівської ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Червеньво,  

по вулиці Шевченка 138 

2022 рік Місцевий 

бюджет 

3900,00 

 

 

 5. Експертиза по влаштуванню систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 
пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Червенівської ЗОШ І-ІІ ступенів в влаштування 

системи блискавкозахисту будівель та споруд) 

Зняцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Зняцево 

вулиця Гойди 2 

2022 рік Місцевий 

бюджет 

4950,00  

 6. Експертиза по влаштуванню систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 
пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Червенівської ЗОШ І-ІІ ступенів в влаштування 

системи блискавкозахисту будівель та споруд) 

Кальницької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Кальник 

вулиця Миру 2А 

2022 рік Місцевий 

бюджет 

4950,00  

 7. Експертиза по влаштуванню систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 
конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Руськівська ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Руське  

вулиця Борканюка 28 

2022 рік Місцевий 

бюджет 

4950,00  



 8. 8.Експертиза на влаштування систем 

протипожежного захисту(автоматиична 

пожежна сисгнілізація, система оповіщення про 

пожежу та управління евакуацію людей при 

пожежі, проведення вогнезахисту деревяних 

конструкцій, влаштування системи 

блискавкозахисту будівель та споруд) 

Драгинський НВК  в с. Драгиня 33 Б   

2022 рік Місцевий 

бюджет 

4950,00  

 всього   41850,00  

 Всього по ЗЗСО   332850,00  

 Загальна вартість Програми:   607450,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 П’ятнадцята сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04.02.2022                           с.Великі Лучки                       №1520 

 

Про Програму капітального ремонту ливневих 

каналізацій Великолучківської сільської ради на 2022 рік 

 

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

самоврядування в України», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  Програму капітального ремонту ливневих каналізацій 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік (додається). 

2. Фінансування  заходів  Програми  здійснювати  у межах  видатків, 

передбачених бюджетом Великолучківської  сільської ради на 2022 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                                                    Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

капітального ремонту ливневих каналізацій Великолучківської сільської 

ради на 2022 рік 

 

                                   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

           Програма капітального ремонту ливневих каналізацій Великолучківської 

сільської ради на 2022р (далі - Програма) розроблена з метою реалізації на території 

громади державної політики, власних повноважень виконавчих органів сільської 

ради в сфері щодо утримання ливневих каналізацій, створення умов на утримання, 

відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища та 

забезпечення населення якісними послугами. Програма розроблена з урахуванням 

пріоритетів і завдань Стратегії розвитку Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022 та визначає основні цілі і заходи розвитку та 

утримання ливневих каналізацій. 

                                      2. МЕТА ПРОГРАМИ 

Основна мета Програми – забезпечення безперебійного та належного 

функціонування водовідвідних мереж, своєчасного виготовлення документів 

дозвільного характеру, а саме: 

- Проектно кошторисної документації по капітальному ремонту 

ливневих каналізацій  по вул.Гагаріна в с.Великі Лучки; 

- експертизи проектно-кошторисної документації.; 

- геолого - гідрологічне і санітарно - геологічне обстеження району робіт 

із обробкою і систематизацією архівних та фондових матеріалів; 

3. ОБСЯГ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ, 

-    Фінансування цієї Програми буде здійснюватися в межах бюджетних 

призначень бюджету Великолучківської сільської ради на 2022 рік. Орієнтований  

обсяг видатків по програмі становити:  

-  Проектно кошторисної документації по капітальному ремонту 

ливневих каналізацій  по вул.Гагаріна в с.Великі Лучки - 49900,00грн. 

- експертизи проектно-кошторисної документації - 20100,00 грн 

- геолого - гідрологічне і санітарно – геологічне, геодизичне обстеження 

району робіт із обробкою і систематизацією архівних та фондових матеріалів; 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення  п’ятнадцятої сесії  

восьмого скликання 

04.02.2022 № 1520 



              Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок надходжень 

бюджету Великолучківської сільської ради може змінюватися відповідно до рішень 

сільської ради про внесення змін до бюджету Великолучківської сільської ради. 

                          4. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

  Завдання Програми – забезпечення безперебійного та належного 

функціонування водовідвідних мереж, своєчасного виготовлення документів 

дозвільного характеру, а саме: 

- проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту 

ливневих каналізацій  по, вул. Гагаріна в с.Великі Лучки  

- експертизи проектно-кошторисної документації 

- геолого - гідрологічне і санітарно - геологічне обстеження району робіт 

із обробкою і систематизацією архівних та фондових матеріалів 

5. КОНТРОЛЬ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ 

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Зозуля І.І. та 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята   сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки   №1521 

 

   

   Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Великолучківська  сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Додаток 2 до Програми «Шкільний автобус» на 2022-2025 рік, 

затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії восьмого скликання від 20.12.2021 № 

1356 викласти в новій редакції (додається) 

           2. Фінансовому відділу Великолучківськї сільської ради передбачити 

фінансування Програми  та здійснювати за рахунок коштів загального фонду 

сільського бюджету на 2022 рік. 

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

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

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

 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                       

 

 

 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми   

„Шкільний автобус” на 2022-2025 pоки 



   Додаток  2 

                                                                                           до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення 

Програми „Шкільний автобус” на 2022-2025 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

програми (тис. грн.) 

Виконання програми 

(по роках) тис. грн. 
Всього витрат на 

виконання Програми 

тис.грн. по заходах 

2022 2023 2024 2025  

Місцевий 

бюджет 

Пальне  182,700    182,700 

ТО, 

страхування 

15000,00    15000,00 

Поточний 

ремонт 

50000,00    50000,00 

 
Придбання 

нових 

автобусів, 

участь у 

програмах 

співфінансува

ння 

     

Всього витрат 

на виконання 

програми, 

тис.грн. по 

роках 

 247,700    247,700 



 

 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04.02.2022 с.Великі Лучки   №1522 

  

 

Про Програму організації суспільно-корисних робіт для осіб, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення 

у вигляді виконання  оплачуваних суспільно корисних робіт 

 на 2022 рік 

 

Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 31-

1, 325-1, 325-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою 

забезпечення виконання  Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне 

утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості 

зі сплати аліментів»,  розглянувши лист,  Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  Програму організації суспільно-корисних робіт для осіб, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання  

оплачуваних суспільно корисних робіт на 2022 рік  (додається). 

2.    Фінансування  заходів  Програми  здійснювати  у межах  видатків, 

передбачених бюджетом Великолучківської  сільської ради на 2022 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                                                 Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

організації суспільно-корисних робіт для осіб, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання  оплачуваних суспільно 

корисних робіт на 2022 рік   

 

  1. Загальна характеристика Програми 

1.1. Програма організації суспільно-корисних робіт для осіб, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання  оплачуваних суспільно 

корисних робіт на 2022 рік  (далі за текстом – Програма) розроблена відповідно до 

положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права 

дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового 

стягнення заборгованості зі сплати аліментів», наказу Міністерства юстиції 

України від 19.03.2013 № 474/5 “Про затвердження Порядку виконання 

адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та 

суспільно корисних робіт”, статей 31-1, 325-1, 325-4  Кодексу України про 

адміністративні правопорушення  в інтересах захисту прав дітей на 

утримання, організовуються оплачувані суспільно корисні роботи, для осіб на яких 

судом призначено стягнення покарання у вигляді суспільно корисних робіт. Ці 

роботи є видом оплачуваних суспільно корисних робіт, які організовуються для 

реалізації державної політики  захисту прав та інтересів дітей на належне 

утримання  та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів. 

Фінансування організації оплачуваних суспільно корисних робіт для порушників, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних 

робіт, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших, не заборонених 

законодавством джерел. 
 

2. Мета Програми 

2.1. Забезпечення  належного виконання рішень щодо стягнення аліментів, 

зменшення заборгованості зі сплати аліментів, а також належного утримання осіб, 

які отримують аліменти, шляхом виконання оплачуваних суспільно корисних 

робіт, що дозволить  вирішувати проблеми територіальної громади  з питань 

благоустрою, озеленення території, ліквідації сміттєзвалищ, відновленні, ремонту 

та доглядом за пам’ятками архітектури, меморіальними похованнями та об’єктами 

соціальної сфери, прибирання та утримання в належному санітарному стані 

придорожніх смуг, вирубка чагарників вздовж доріг та інше. 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення п’ятнадцятої сесії  

восьмого скликання 

04.02.2022  № 1522 



 

3. Шляхи і способи розв’язання проблем 

3.1.  Шляхами і способами розв’язання проблем є: 

        1) організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у 

вигляді  оплачуваних суспільно корисних робіт та примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей; 

2) вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та іншими 

засобами праці для проведення суспільно корисних робіт. 

3.2. Перелік об’єктів, на яких планується проведення оплачуваних  суспільно 

корисних робіт, затверджується виконавчим комітетом Великолучківської 

сільської ради. 
 

4. Забезпечення виконання заходів Програми 

        4.1. Загальний контроль за ходом виконання Програми здійснюється 

виконавчим комітетом  Великолучківської сільської  ради відповідно до чинного 

законодавства України, в межах наданих повноважень. 

 

5. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виконання Програми 

         5.1. Програмою передбачається фінансування оплачуваних суспільно- 

корисних робіт за рахунок коштів сільського бюджету в сумі 50000 грн., а також 

коштів підприємств, організацій та установ об’єднаної територіальної громади, які 

організовуватимуть у себе оплачувані суспільно-корисні роботи або виступають у 

якості спонсорів таких робіт. 

5.2. Проведення на території  Великолучківської сільської  ради оплачуваних 

суспільно-корисних робіт передбачається видатками з сільського бюджету для 

нарахування заробітної плати погодинно за фактично відпрацьований час, у розмірі 

не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці. 

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених 

в  сільському бюджеті на зазначену мету. 

 

6. Очікувані  результати 

         6.1. Забезпечення виконання вимог законодавчих актів України, щодо 

виконання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно- 

корисних робіт, в інтересах захисту прав та інтересів дітей та примусового 

стягнення заборгованості зі сплати аліментів боржниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         

                                                                                                                                                                 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04.02.2022 с.Великі Лучки   №1523 

  

 

   

                                                                                                                                                                                                                 

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

Україні”,  з метою покращення   соціальної та виробничої інфраструктури 

населених пунктів Великолучківської  сільської територіальної громади, 

заслухавши інформацію сільського голови, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

              1. Внести зміни та доповнити Програму благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік згідно додатку 1 

(додається). 

              2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради передбачити 

фінансування Програми за рахунок коштів загального та спеціального фондів 

сільського бюджету на 2022 рік. 

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

 

Сільський голова                                                                 Василь КОШТУРА               

 

 

 

 

 

 
 

Про внесення змін до Програми  благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік 



                                                                                                                                                                                                                                                                      

Додаток 1 

                                  

Програма благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Найменування обладнання, об’єкта 

 

кількі

сть 

Орієнтов

на ціна за 

одиницю, 

грн 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансува

ння, грн. 

1 Великолучків

ська сільська 

рада 

 

 

 

Виготовлення проектно кошторисної 

документації Реконструкція благоустрою 

території центральної площі с. Великі 

Лучки.  

1 49500 49500,00 

Геодезичні роботи 1 15500 15500,00 

Експертиза  1 7000 7000,00 

Зимове утримання доріг (розчистка снігу) 
робот

и 
159000 159000,00 

Співфінансування по придбання 

спортивних майданчиків 
3 40000,00 120000 

  Разом: 351000 



 

                                                                   

                                                                                                                                                                 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки   №1524 

  

Про  Програму придбання комп’ютерного обладнання на  відділ освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради   

у 2022 році 

 

         Керуючись  статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  

Україні» Великолучківська сільська рада   ВИРІШИЛА: 

          1. Затвердити Програму придбання комп’ютерного обладнання на  відділ 

освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради  

у 2022 році (додається). 

          2. Фінансування  заходів  Програми  здійснювати  у межах  видатків, 

передбачених бюджетом Великолучківської  сільської ради на 2022 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               Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення п’ятнадцятої сесії   

восьмого скликання 

04.02.2022 № 1524    

 

ПРОГРАМА 

придбання комп’ютерного обладнання на  відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради 

у 2022 році 

            Програма придбання  комп’ютерного обладнання на відділ освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради у 2022 

році  визначає порядок використання коштів, виділених з сільського бюджету, 

на придбання інформаційно-комунікаційної комп’ютерної техніки для  відділу 

освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради. 

   

1. Характеристика мета та Програми 

Інформатизація органів місцевої влади є одним із ключових умов 

розвитку суспільства в Україні, сприяє забезпеченню прозорості та відкритості 

діяльності цих органів, підвищенню ефективності їх функціонування, 

поліпшенню якості надання населенню інформаційних послуг. Здійснення 

інформатизації залежить насамперед від рівня розвитку інформаційно-

телекомунікаційних технологій, необхідних для виконання органами 

місцевого самоврядування  покладених на них завдань.  

На сьогодні є виробнича необхідність у придбанні комп’ютерного 

обладнання, а саме комп’ютерів та принтерів для відділу освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради, це сприятиме 

проведення, своєчасних дій що до інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління громадою. 

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; 

- встановлення сучасного обладнання колективного доступу; 

- встановлення нового серверного обладнання для подальшого розвитку 

інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури. 

 

2. Фінансове забезпечення Програми 

 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету Великолучківської сільської ради у сумі 49500,00 грн. на 

закупівлю комп’ютерної техніки, визначеної за процедурою згідно вимог 

чинного законодавства. 

 

3.Контроль за виконанням Програми 

 Контроль за виконанням Програми здійснюють головні розпорядники 

коштів сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки   №1525 

  

Про затвердження Програми «Членські внески» на 2022 рік 

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пунктом 19 статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Про асоціації органів місцевого самоврядування», на виконання рішення  

восьмої позачергової сесії від 15.06.2021 №584 «Про вступ до Всеукраїнської 

асоціації громад», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму «Членські внески» на 2022 рік на виконання 

рішення  восьмої позачергової сесії від 15.06.2021 №584 «Про вступ до 

Всеукраїнської асоціації громад», що додається. 

2. Фінансовому відділу Великолучківськї сільської ради передбачити 

фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету на 2022 рік. 

3. 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                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення п’ятнадцятої сесії  

восьмого скликання  

04.02.2022 №1525 

 

ПРОГРАМА 

«Членські внески» на  2022 рік 

 

1. Загальна частина 

Великолучківська сільська рада входить до Всеукраїнської асоціації 

громад. Всеукраїнська асоціація громад створена для сприяння розвитку 

місцевого самоврядування в Україні, для захисту конституційних прав та 

свобод територіальних громад, сприяння розвитку місцевого самоврядування 

та удосконалення його законодавчої бази, сприяння соціально - економічного 

розвитку громади, захисту прав та законодавчих інтересів громад органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб, сприяння обміном досвіду в 

розв’язанні питань місцевого розвитку, надання членам інформаційних 

послуг, консультаційної, методичної та практичної допомоги. 

 

2. Мета Програми 

1. Метою Програми є сплата щорічних членських внесків у зв’язку із 

вступом у члени Всеукраїнської асоціації громад. 

 

3. Основні завдання Програми 

 Завданням Програми є виконання обов'язків членів Всеукраїнської 

асоціації громад, а саме оплата членських внесків Великолучківською 

сільською радою, як дійсного члена ВАГ. 

 

4. Етапи виконання Програми 

Програма виконується протягом 2022 року. 

 

5. Загальний обсяг фінансування Програми 

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

виконання Програми, з бюджету Великолучківської сільської ради складає      

11 000 грн. 

 

6. Джерела фінансування Програми 

 Джерелом фінансування Програми є бюджетні кошти, передбачені для 

цієї мети в бюджеті Великолучківської сільської ради на 2022 рік. 

  

7. Очікувані результати 

 Активна участь громади, яку представляє Великолучківська сільська 

рада у суспільному житті району, області та держави. Повноважними 

представниками громади в роботі Асоціації є сільський голова, секретар 

сільської ради та сільські депутати. 



 

8. Контроль за ходом виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 

виконавцями, зазначеними у цій Програмі.  

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на 

Великолучківську  сільську раду.  

 

9. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

ЗАХОДИ 
Відповідальні 

за виконання 

Бюджет Великолучківської 

сільської ради, грн 

2022 рік  

Сплата 

членських 

внесків 

Великолучківська 

сільська рада 
11000 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П'ятнадцята  сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022                                     с.Великі Лучки                                    № 1526 

 

Про внесення змін до рішення сесії Великолучківської сільської ради від 

20 грудня 2021 року «Про бюджет Великолучківської сільської ради 

 на 2022 рік»  

 

07527000000 
(код бюджету) 

 

          Керуючись статтею 26 „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 

14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити зміни обсягів фінансування сільського бюджету на 2022 рік 

згідно з додатків 1 до цього рішення.  

       2. Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2022 рік 

за головними розпорядниками коштів (спрямування вільного залишку коштів, 

що утворився на початок бюджетного періоду,(у тому числі частина залишку 

субвенцій з державного бюджету) згідно з додатком 2 до цього рішення.  

       3. Затвердити у новій редакції додаток 3 рішення чотирнадцятої сесії 

восьмого скликання від 20 грудня 2021 року № 1362 „Про сільський бюджет 

на 2022 рік” „Розподіл видатків сільського бюджету на 2022 рік” згідно з 

додатком 3 до цього рішення. 

      4. Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм на 2022 рік згідно з додатком 4 до цього 

рішення  

     5. Затвердити розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2022 році 

згідно з додатком 5 до цього рішення. 

     6.Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік   згідно з 

додатком 6 до цього рішення. 

    7. Внести зміни та доповнити до першого пункту  шестого абзацу в рішення 

сесії від 20.12.2021 року №1362, а саме після слова гривень - що становить 0,07 

відсотків видатків.  

      8. Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм на 2022 рік до рішення сесії від 20.12.2021 

року №1362  Додаток 5. 

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

     

  



 

 

       10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  

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

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

 

 

Сільський голова                                                        Василь КОШТУРА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04.02.2022 с. Великі Лучки № 1527 

 

Про внесення змін та доповнень до Положення про відділ освіти, молоді 

та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської радиї 

 

 З метою забезпечення функціонування та удосконалення мережі 

освітніх закладів, створення умов для здобуття мешканцями громади 

дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, забезпечення 

належного матеріально-технічного стану закладів освіти, згідно із статтями 25, 

66 Закону України «Про освіту», керуючись статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про Відділ освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради у новій редакції (додається). 

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

Великолучківської сільської ради Рубіш М.А. здійснити всі необхідні дії щодо 

державної реєстрації в установленому законодавством порядку. 

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.), начальника відділу освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської  ради Рубіш М.А. 

 

 

 Сільський  голова                                                    Василь КОШТУРА      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення  шостої сесії  

восьмого скликаня  

Великолучківської сільської 

ради 

12.03.2021 №273 

у редакції рішення п'ятнадцятої  

сесії восьмого скликання  

Великолучківської сільської 

ради  

04.02.2022 №1527 

Сільський голова  

 

__________Василь КОШТУРА 

 

 
Положення  про Відділ освіти, молоді та спорту,  культури, туризму  

Великолучківської сільської ради  

код ЄДРПОУ- 44399987  

(нова редакція) 

  

І. Загальні положення 

1.1. Відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради (далі відділ освіти) є  підзвітним і 

підконтрольнимВеликолучківській сільській раді Мукачівського району  

закарпатської області і підпорядковується виконавчому комітету 

Великолучківської сільської ради, Великолучківському сільському голові, 

заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

відповідно до розподілу обовязків, а з питань здійснення делегованих 

повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади. 

1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», 

«Про культуру» підзаконними актами з питань дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти та культури, Указами і розпорядженнями 

Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, наказами та іншими нормативно-правовими документами 

профільних Міністерств, рішеннями Великолучківської сільської ради, 

виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також цим 

Положенням. 

1.3. Відділ освіти утримується за рахунок коштів сільского бюджету та 

субвенції з Державного бюджету, інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

1.4. Гранична чисельність, структура відділу, фонд оплати праці 

працівників відділу освіти та видатки на його утримання затверджуються 

сільською радою в межах виділених асигнувань з урахуванням чинних 

нормативів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України.  



1.5. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківсткої сільської ради є юридичною особою, має печатку із 

зображенням Державного Герба України та штамп, бланк зі своїм 

найменуванням, ідентифікаційний номер, майно, самостійний баланс та 

рахунки в органах Державного казначейства. 

1.6. Повна назва: Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради. 

Скорочена назва: Відділ освіти МСКТ 

Організаційно-правова форма: орган місцевого самоврядування. 

Код ЄДРПОУ: 44399987 

Юридична адреса відділу освіти: 89625, Закарпатська область, 

Мукачівський район с. Великі Лучки, вул. Гагаріна 37 

1.7. Відділ освіти МСКТ є неприбутковою організацією. У відділі освіти 

МСКТ забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини 

серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

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

 1.8. Кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу освіти МСКТ 

затверджується сільським головою за поданням начальника відділу освіти. 

1.9. Відділ освіти МСКТ має право створювати структурні підрозділи без 

права юридичної особи у порядку, передбаченому чинним законодавством, 

положення до яких і посадові інструкції працівників затверджуються 

начальником відділу освіти МСКТ. 

1.10. Відділ освіти МСКТ є уповноваженим органом управління та 

головним розпорядником коштів державного і місцевого бюджету для 

фінансування підпорядкованих йому закладів освіти, установ та структурних 

підрозділів, згідно з додатком (додається). 

 

ІІ.  Мета Відділу освіти МСКТ 

Метою Відділу освіти МСКТ є створення умов для розвитку особистості 

і  творчої самореалізації кожного громадянина через систему 

багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та 

обовязковості  освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного 

фнформаційного-культурного та освітнього простору, забезпечення в межах 

визначених закаонодавством прав мешканців Великолучківської 

територіальної громади в  сфері культури та туризму, збереження та 

популяризація національного та культурного надбання, створення 

конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку  

культурного та туриспичного простору Великолучківської сільської 

територіальної громади та надання населення якісних послуг в сфері освіти, 

солоді та спорту, культури, туризму шляхом виконання відповідних 

державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, 

установ і закладв  для задоволення потреб та інтересів Великолучківської 

сільської ради 

 

ІІІ. Основні завдання відділу освіти МСКТ 

3.1. Відповідно до покладених на нього завдань відділ освіти МСКТ:  



3.1.1 відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти , молоді 

та спорту, культури, туризму на території Великолучківської сільської 

ради, забезпечення доступності дошкільної, початкової та повної 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти, мистецької освіти ; 

3.1.2 забезпечує доступність та безоплатне здобуття дошкільної та 

повної загальної середньої освіти для всіх громадян, які проживають на 

відповідній території;  

3.1.3 забезпечує доступність мистецької освіти за разхунок коштів 

місцевого бюжету та батьківської плати для всіх громадян, які 

проживають на території Великолучківської сільської ради;  

3.1.4 вживає заходів для забезпечення потреби громадян, які 

проживають на   території Великолучківської територіальної громади, у 

дошкільній та позашкільній, мистецькій освіті; 

3.1.5 сприяє отриманню державних гарантій та забезпечує соціальний 

захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в 

освітньому процесі, учнів (вихованців);  

3.1.6 створює умови для вдосконалення та підвищення професійної 

кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти 

Великолучківської територіальної громади, забезпечує їх 

перепідготовку та атестацію;  

3.1.7 забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм 

власності; 

3.1.8 здійснює підготовку проектів рішень Великолучківської сільської 

ради, її виконавчого комітету щодо вирішення питань у сфері освіти; 

3.1.9 забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих 

на розвиток освіти, культури, молоді та спорту;   

3.1.10 забезпечує виконання рішень Великолучківської сільської ради 

ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Великолучківського 

сільського голови з питань, віднесених до компетенції відділу освіти; 

3.1.11 здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що 

забезпечують надання дошкільної, початкової та повної середньої 

освіти, позашкільної освіти, враховуючи інтереси дітей з особливими 

освітніми потребами; 

3.1.12 веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, 

затвердженому Кабінетом Міністрів України; 

3.1.13 порушує перед Великолучківської сільською радою питання щодо 

задоволення освітніх та культурних потреб представників національних 

меншин; 

3.1.14 планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів 

дошкільної, початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти, 

мистецької освіти, закладів культури відповідно до потреб 

територіальної громади, координує діяльність мережі; 

3.1.15 порушує перед Великолучківської сільською радою питання про 

заснування, реорганізацію або ліквідацію закладів освіти, закладів 

культури; 

3.1.16 укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками 

закладів освіти, обраних (призначених) у порядку, встановленому 



законодавством та установчими документами закладів освіти, якщо 

інше не визначено нормативно-правовими документами ради 

3.1.17 розриває строкові трудові договори (контракти) з керівниками 

закладів освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та 

установчими документами закладів освіти; 

3.1.18  
3.1.19 закріплює за закладами освіти територію обслуговування (крім 

випадків, встановлених спеціальними законами); 

3.1.20 сприяє організації фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення закладів освіти, у тому числі будівництва, реконструкції, 

ремонту будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів закладів освіти, 

прилеглих територій установ підзвітних відділу освіти МСКТ, 

комплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням, спортивним 

інвентарем у обсягах, які забезпечують надання освітніх та культуриних 

послуг у відповідності до встановлених державних стандартів освіти; 

3.1.21 сприяє формуванню замовлення на придбання підручників, 

навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної 

літератури, навчальних програм, документів про освіту, координує 

забезпечення ними підпорядкованих йому закладів;  

3.1.22 забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів 

освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними 

засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на 

кріслах колісних); забезпечує фінансування визначених у цьому 

підпункті заходів; 

3.1.23 збирає, узагальнює та вносить на розгляд виконавчого комітету 

Великолучківської сільською радою пропозиції щодо організації 

безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах 

освіти; 

3.1.24 організовує закупівлю товарів, робіт, послуг у підпорядкованих йому 

закладах освіти, у тому числі щодо харчування дітей;  

3.1.25 організовує бухгалтерський облік та забезпечує своєчасне подання 

фінансової та бухгалтерської звітності; 

3.1.26 оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані 

кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на 

потреби кожного з закладів освіти Великолучківської сільською радою 

(всієї територіальної громади), та інші видатки у сфері освіти; 

3.1.27 аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих йому 

закладів освіти, готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо 

підвищення ефективності їх функціонування; 

3.1.28 організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року 

та до роботи в осінньо - зимовий період; 

3.1.29 координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної 

безпеки, санітарного режиму в закладах освіти та надає допомогу у 

проведенні відповідної роботи; 

3.1.30 здійснює поточний контроль за дотриманням установчих документів 

закладів освіти під час їхньої поточної діяльності; 



3.1.31 надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів у 

сферу освіти  та культури, молоді та спорту шляхом участі в грантових 

програмах міжнародних організацій та фондів; 

3.1.32 створює умови для отримання дітьми, у тому числі з особливими 

освітніми потребами,  освіти;  

3.1.33 здійснює складення та подання державної статистичної звітності у 

обсягах, встановлених для місцевих органів управління освітою, збирає, 

аналізує та за необхідності подає на розгляд відповідних органів іншу 

інформацію, необхідну для реалізації повноважень у сфері освіти;  

3.1.34 забезпечує своєчасне складення та подання державної статистичної 

звітності уповноваженими працівниками підпорядкованих йому 

закладів освіти;  

3.1.35 вивчає потреби і вносить пропозиції щодо застосування у 

відповідних закладах освіти інституційних та індивідуальних форм 

навчання;  

3.1.36 вивчає потреби щодо створення додаткових можливостей для 

повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, 

забезпечує створення та належні умови функціонування мережі гуртків, 

творчих, спортивних та інших секцій, сприяє розширенню вибору 

вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до 

їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;  

3.1.37 координує роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення 

системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної та мистецької 

освіти,  організацію методичної роботи у підпорядкованих йому 

закладах освіти; 

3.1.38 за запитами керівників закладів освіти сприяє участі дітей та молоді 

у Всеукраїнських олімпіадах, чемпіонатах, кубках, конкурсах, 

фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах тощо; 

3.1.39 Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового 

способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними 

організаціями та закладами фізкультурино-спортивної спрямованості у 

вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та стврення 

передумов для заняття фізичною культурою та спортом мешканців 

населених пунктів Великолучківської сільської ради; 

3.1.40 Здійснює організацію та проведення фіскультурно-спортивних  

звходів серед  широких верств населення; 

3.1.41 здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку 

культури української нації, культурної самобутності корінних народів і 

національних меншин України, всіх видів мистецьва, самодіяльної 

творчості, художніх промислів та ремесел; 

3.1.42 реалізує повноваження у сфері збереження та використання 

культурної спадщини; 

3.1.43 організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та 

інших заходів з питань, які належать до компетенції відділу освіти;  

3.1.44 здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, 

актів органів місцевого самоврядування - Великолучківської сільської 

ради та цього Положення; 



3.1.45 Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному 

стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті 

Великолучківської сільської ради. 

 

 

IV. Права відділу освіти 

4.1 Відділ освіти має право: 

4.1.1 брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації освітніх закладів 

і установ освіти та культури  всіх типів і форм власності; 

4.1.2 залучати до розроблення сільської програми розвитку освіти, 

культури та розгляду питань, що належать до його компетенції, 

педагогічних, науково - педагогічних працівників, спортсменів і 

спеціалістів у галузі культури і туризму та інших спеціалістів; 

4.1.3 скликати  конференції педагогічних працівників, проводити 

семінари, наради керівників освітніх закладів та установ освіти, 

культури з питань, що належать до його компетенції; 

4.1.4 вносити органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування пропозиції щодо фінансування освітніх закладів, 

установ освіти, закладів культури та мистецької школи  брати 

безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі; 

4.1.5 вносити органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування пропозиціїз питань культурної політики, будівництва, 

створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться 

до комунальної власності; 

4.1.6 погоджувати при затверджені та реєстрації у встановленому порядку 

статути, положення закладів культури та туризму, підпорядкованих 

відділу; 

4.1.7 призупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і 

розпоряджень керівників підпорядкованих закладів та установ, якщо 

вони суперечать законодавству або видані з перевищенням 

повноважень; 

4.1.8 регулювати надання платних послуг для освітнього, естетичного та 

фізичного розвитку дітей; 

4.1.9 надавати в оренду відповідно до чинного законодавства фізичним та 

юридичним особам комунальне майно та вільні площі закладів, що 

знаходяться на балансі відділу освіти; 

4.1.10 організовувати випуск видань інформаційного та науково - 

методичного характеру; 

4.1.11 укладати в установленому порядку угоди про співробітництво та 

встановлювати прямі зв'язки з освітніми закладами зарубіжних країн, 

міжнародними організаціями, фондами тощо; 

4.1.12 виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, 

художніхвиставок- продажів, творчих обмінів  тощо у галузі культури, 

мистецтва і туризму; 

4.1.13 виконувати інші види діяльності, що не суперечать законодавству 

України; 

 



V. Керівництво відділу освіти МСКТ 

5.1. Керівником відділу освіти є його начальник. Начальник відділу 

освіти є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на 

посаду і звільняється з посади Великолучківським сільським  головою на 

конкурсній основі чи за іншою процедурою, відповідно до вимог Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,інших 

нормативних актів, що стосуються прохлдження служби в органах місцевого 

самоврядування. Начальник відділу підзвітний і підконтрольний сільському  

голові та заступнику голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Начальник відділу, вдповідно до Типових професійно-кваліфікаційних 

характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених 

наказом Національного агенства України з питань державної служби 

07.11.2019 №203-19 повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам: 

вища освіта, не нище ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння 

державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого 

самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних 

посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не 

иенше 2 років; 

5.2. Начальник  відділу освіти представляє інтереси територіальної 

громади  в галузі освіти, молоді та спорту, культури, туризму у відносинах з 

юридичними та фізичними особами. 

5.3. Здійснює керівництво діяльністю відділом освіти МСКТ, 

забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові 

обов'язки і ступінь відповідальності заступника та працівників відділу.  

5.4. Затверджує положення про підрозділи відділу освіти МСКТ. 

5.5. Планує роботу відділу освіти МСКТ і аналізує стан її виконання. 

5.6. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює 

їх виконання. 

5.7. Призначає на посади та звільняє з посад керівників 

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних освітніх закладів, 

Великолучківської мистецької школи, працівників відділу освіти, які пройшли 

конкурсний відбір згідно з чинним законодавством, якщо інше прямо не 

передбачено нормативно-правовим документом ради; 

5.8. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, 

заступників керівника приватного навчального закладу. 

5.9. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників 

відділу освіти МСКТ, керівників  закладів освіти, мистецької школи, закладів 

культури. 

5.10. Розпоряджається коштами, що виділяються на утримання відділу 

освіти МСКТ. 

5.11. Затверджує штатні розписи закладів освіти і установ освіти, 

мистецької школи, закладів культури відповідно до чинного законодавства. 

5.12. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження 

кращих працівників освіти державними нагородами, в тому числі і 

президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України. 

5.13. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису на 

договорах та розпорядчих документах. 



5.14. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти та виховання. 

5.15. Накази начальника відділу освіти МСКТ, видані з порушенням 

законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані 

сільським головою, або оскаржені в судовому порядку. 

5.16. Начальник відділу освіти МСКТ може мати заступників, що 

призначаються на посаду та звільняються з посади наказом відділу освіти за 

результатами конкурсу або іншою процедурою, передбаченою 

законодавством. 

5.17. Начальник відділу освіти МСКТ забезпечує дотримання 

працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської 

дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з 

обмеженим доступом; 

5.18. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність 

за організацію та результати його діяльності, сприяє створення належних умов 

праці;  

5.19. Начальник віддіу освіти МСКТ звітує перез Великолучківською 

сільською радою про виконання покладених на відділ завдань; 

5.20. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень відділу. 

5.21. У межах визначених повноважень разом з фахівцями відповідних 

структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради забезпечує 

виконання доручень сільського голови; 

5.22. Нормативи розрахунку чисельності апарату відділу освіти 

встановлюються згідно з чинним законодавством. 

5.23. Працівники відділу освіти МСКТ є посадовими особами місцевого 

самоврядування, на них поширюється дія Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування»; вони призначаються на посаду наказом 

начальника відділу освіти за конкурсом або іншою процедурою, 

передбаченою законодавством. 

Інші працівники відділу  приймаються на роботу відповідно до Кодексу 

законів про працю України та не є посадовими особами місцевого 

самоврядування, тобто не мають повноважень щодо здійснення організаційно-

розпорядчих та консультаційно-дорадчих функцій;  

5.24. Права, посадові обов’язки, вимоги до рівня кваліфікації та досвіду 

роботи, відповідальність працівників відділу освіти МСКТ визначаються 

посадовими інструкціями до відповідних посад, затвердженими начальником 

відділу. 

5.25. Працівники відділу несуть відповідальність за належне здійснення 

покладених на відділ освіти МСКТ завдань та повноважень відповідно до своїх 

посадових інструкцій та цього Положення. 

5.26. Виходячи з потреб у забезпеченні належного функціонування 

закладів та установ освіти при відділі освіти МСКТ можуть утворюватися 

підрозділи, у тому числі і структурні підрозділи (творчі лабораторії, видавничі 

центри, інші підрозділи), що функціонують на госпрозрахунковій основі. 

5.27. Відділ освіти МСКТ у процесі виконання покладених на нього 

завдань взаємодіє з відповідними підрозділами сільської ради, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, 



об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від 

них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні та інші 

матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

 

VІ. Господарська і фінансова діяльність відділу освіти 

6.1. Відділ освіти МСКТ є головним розпорядником бюджетних коштів, 

самостійно розробляє план економічного і соціального розвитку, програм та 

заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету. 

6.2. Розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, 

визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності 

досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів. 

6.3. Розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та 

бюджетні запити  місцевому фінансовому органу. 

6.4. Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень 

бюджетних коштів. 

6.5. Здійснює процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок 

бюджетних коштів згідно з законодавством України. 

6.6. Несе відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст 

поданих фінансовому управлінню бюджетних запитів, які мають містити всю 

інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету, згідно з 

вимогами Міністерства фінансів України. 

6.7. Бухгалтерія відділу освіти здійснює контроль за ходом виконання 

кошторисів витрат, станом розрахунків з підприємствами й особами, 

схоронність коштів і матеріальних цінностей. 

6.8. Відділ освіти як головний розпорядник бюджетних коштів несе 

відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і здійснення 

контролю за виконанням процедур та вимо, встановлених Бюджетним 

Кодексом України. 

 

VІІ. Майно відділу освіти МСКТ 

7.1. Майно відділу освіти складають основні фонди та оборотні кошти, 

а також інші цінності, вартість яких відтворюється в самостійному балансі. 

7.2. Майно відділу освіти належить йому на праві оперативного 

управління. 

7.3. Відділ освіти за погодженням з Великолучківської сільською радою 

має право реалізовувати, здавати в оренду, здавати в тимчасове використання 

майно, закріплене за ним на праві оперативного управління. 

 

VІІІ.  Колегіальні органи відділу освіти МСКТ 

8.1. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

відділу освіти МСКТ, при відділі утворюється колегія у складі начальника 

відділу (голова колегії), головного спеціальста, а також інших відповідальних 

працівників відділу, керівників підпорядкованих закладів освіти, культури, 

молоді та спорту, туризму, громадських організацій. 

8.2. До складу колегії можуть входити керіники інших місцевих органів 

виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 



управління Великолучківської сільської ради, а також науковці, 

висококваліфіковані спеціалісти, за згодою; 

8.3. Засідання колегії проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз 

на квартал. Колоегія ухалює рішення, які мають дорадчий характер.  

 

ІХ. Ліквідація і реорганізація відділу освіти МСКТ 

9.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, розділ, виділ, перетворення) 

відділу освіти МСКТ проводиться за рішенням Великолучківської сільської 

ради у встановленому  законом  порядку. 

 

Х. Внесення змін та доповнень 

10.1. Зміни до даного Положення здійснюються окремими положеннями 

або викладенням у новій редакції Положення та затверджується рішенням 

Великолучківської сільської ради. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята  сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки   №1528 
 

 

 Про внесення змін до рішення десятої сесії восьмого скликання від 

03.08.2021 №725 «Про   організацію харчування пільгової категорії учнів у 

закладах освіти у 2021-2022 навчальних роках» 

  

 Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III, «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1999 №3551-ХІІ, постановами 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591«Про затвердження норм 

харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», 

від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 № 116 «Про 

затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів 

у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 

надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», на 

виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 

освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку 

організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», наказу 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 

590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування 

постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління 

безпечністю харчових продуктів (НАССР)», з метою забезпечення 

повноцінного харчування учнів пільгової категорії у загальноосвітніх  

закладах  Великолучківської територіальної громади, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради вирішив: 

               1.  Пункт 3 рішення десятої сесії восьмого скликання від 03.08.2021 

№725 «Про   організацію харчування пільгової категорії учнів у закладах 

освіти у 2021-2022 навчальних роках» викласти в новій редакції: 

              «3. Відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської  сільської ради (Рубіш М.А.) встановити у 2021-2022 

навчальному році вартість: 



           гарячого харчування для учнів категорій, включених в перелік пункту 1 

даного рішення, які навчаються у загальноосвітніх закладах, у розмірі 21,00 

грн.» 

              2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Зозуля І.І. та 

начальника відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради Рубіш М.А. 

 

 

 

Сільський голова                                                                     В.Коштура 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                  

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцятої сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с. Великі Лучки              № 1529 

Про затвердження Положення про організацію та проведення  

конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу 

дошкільної освіти комунальної власності  

 

З метою визначення загальних засад проведення конкурсу на посади 

керівників  комунальних закладів дошкільної освіти Великолучківської 

сільської ради, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», керуючись ст. 26 частиною Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити Положення про організацію та проведення конкурсного 

відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу дошкільної освіти 

комунальної власності Великолучківської сільської ради, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської 

сільської  ради  Рубіш М.А. 

 

 

Сільський голова                                                                        Василь КОШТУРА 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення п’ятнадцятої сесії  

восьмого скликання  

Великолучківської сільської ради 

 04.02.2022  № 1529 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про організацію та проведення конкурсного відбору на  

заміщення вакантної посади керівника закладу дошкільної освіти 

комунальної власності Великолучківської сільської ради  

 

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсного 

відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів дошкільної освіти, 

засновником яких є Великолучківська сільська  рада.  

2. Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є 

громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту 

ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної 

роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних 

закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного 

здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла 

конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону 

України «Про освіту» та цього Положення. 

3. Призначення керівника закладу дошкільної освіти, засновником якого є 

Великолучківська сільська рада, здійснює відділ освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради (далі –відділ освіти 

МСКТ) за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до 

цього Положення, шляхом укладення контракту (строкового трудового 

договору).  

4. Організаційне забезпечення проведення конкурсного відбору керівників 

закладів дошкільної освіти Великолучківська сільська рада  здійснює  відділ 

освіти МСКТ. 

5. Підставою для проведення конкурсного відбору є розпорядження 

сільського голови.  

6. Оголошення  про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на 

веб-сайті Великолучківської сільської ради наступного робочого дня з дня 

прийняття рішення про проведення конкурсу, не пізніше, ніж за один 

календарний місяць до початку проведення конкурсного відбору.  

7. Строк подання документів для участі у конкурсному відборі не може 

становити менше двадцяти та більше тридцяти календарних днів з дня 

оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.  

8. Оголошення про проведення конкурсного відбору повинно містити: 



- найменування і місцезнаходження закладу освіти;  

- найменування посади та умови оплати праці; 

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до 

Закону України «Про освіту», та Закону України «Про дошкільну освіту;  

- вичерпний перелік,  кінцевий строк і місце подання документів для 

участі в конкурсі; 

- дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та 

тривалість; 

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти 

контактної особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та 

приймати документи для участі в конкурсі.  

9. В оголошенні може міститися інша необхідна інформація, що не 

суперечить чинному законодавству України.  

10. Головою конкурсної комісії є заступник сільського голови, 

заступником голови конкурсної комісії є начальник відділу освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської  ради. 

 11. Для проведення конкурсного відбору при відділі освіти МСКТ 

формується конкурсна комісія, до складу якої на паритетних засадах входять 

представники:  

- секретар конкурсної комісії – спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради (що по функціональним 

обов’язкам відповідає за кадрове забезпечення); 

- головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму  

Великолучківської сільської ради; 

- голова районної організації профспілки працівників освіти і науки 

України;  

- 3 представники (з числа керівників та методистів ЗДО); 

- у роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати 

участь 2 представники органів громадського самоврядування закладу освіти, 

на посаду керівника якого оголошено конкурс. 

12. Персональний склад конкурсної комісії затверджується 

розпорядженням сільського голови. При проведенні нового конкурсу 

персональний склад конкурсної комісії затверджується знову.  

13. Конкурсна комісія працює на громадських засадах.  

13.1. Заступник голови конкурсної комісії у відсутність голови виконує 

його функції. 

13.2. Засідання конкурсної комісії вважається правочинним, якщо на ньому 

присутні не менше 2/3 усіх членів конкурсної комісії; 

13.3. Рішення конкурсної комісії ухвалюється більшістю голосів, 

присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів 



вирішальним є голос голови конкурсної комісії, а у разі його відсутності – 

заступника голови конкурсної комісії.  

13.4. Зі складу затвердженої конкурсної комісії обираються три члени 

лічильної комісії. 

13.5. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який 

підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії. 

13.6. На засіданні конкурсної комісії секретарем ведеться протокол. 

Секретар формує питання (завдання) конкурсного відбору, ознайомлює під 

підпис всіх претендентів на заняття вакантної посади із цим Положенням, 

забезпечує повідомлення членів  комісії про наступні засідання, а також про 

заяви, скарги і пропозиції, що надійшли з направленням членам комісії, їх 

копій, фіксує результати голосування, що надані лічильною комісією, а також 

забезпечує направлення рішення про результати конкурсного відбору 

сільському голові, всім претендентам та надає роз’яснення і розширену 

інформацію про проведення конкурсного відбору. Функції секретаря можуть 

доручатися головою конкурсної комісії іншим її членам. 

13.7. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, 

об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, 

доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної 

комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.  

14. Конкурсний відбір проводиться поетапно: 

14.1. Для участі в конкурсі подаються такі документи: 

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"; 

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

- копія паспорта громадянина України; 

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною 

частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); 

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; 

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх 

подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти); 

- довідка про відсутність судимості; 

- мотиваційний лист, складений у довільній формі (до 2 арк). 

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні 

та/або моральні якості. 

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або 

уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у 

визначений в оголошенні строк. 

Секретар конкурсної комісії приймає документи за описом, копію якого 

надає особі, яка їх подає. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


15. Протягом трьох робочих днів з дня завершення строку подання 

документів для участі в конкурсі, конкурсна комісія: 

- перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам; 

- приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у 

конкурсі; 

- оприлюднює на офіційному веб-сайті засновника перелік осіб, 

допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати). 

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які: 

- не можуть обіймати посаду керівника закладу дошкільної освіти 

відповідно до цього Положення; 

- подали не всі документи, визначені цим Положенням, для участі в 

конкурсі; 

-    подали документи після завершення строку їх подання. 

16. Вивчення конкурсною комісією поданих кандидатом на зайняття 

вакантної посади документів не може здійснюватися більше як десять робочих 

днів. В окремих випадках на підставі рішення 2/3 від складу комісії 

допускається вмотивоване продовження вказаного строку, але не більше, ніж 

на десять робочих днів.  

17. Уповноважений орган зобов’язаний організувати та забезпечити 

ознайомлення за вимогою кандидатів із закладом дошкільної освіти, його 

трудовим колективом та представниками органів громадського 

самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку 

проведення конкурсного відбору. 

18. Конкурсний відбір кандидата здійснюється за результатами таких 

етапів: 

І етап  -  перевірка знання законодавства у сфері дошкільної освіти, 

зокрема Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у 

сфері дошкільної освіти. Перевірки знань законодавства, за результатами  

якого до наступного етапу допускається кандидат, який надав більше 50 % 

правильних відповідей; 

ІІ етап - перевірка професійних компетентностей шляхом виконання 

ситуаційного завдання (письмово); 

ІІІ етап  -  публічної та відкритої презентації державною мовою 

перспективного плану розвитку закладу дошкільної освіти, а також надання 

відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного 

випробування. 

19. Уповноважений орган забезпечує відеофіксацію та (за можливості) 

відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму 

офіційному веб-сайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його 

проведення. 

20. Визначення конкурсною комісією переможця конкурсного відбору.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


21. Оприлюднення результатів конкурсного відбору.  

22. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів оприлюднює рішення 

про результати конкурсного відбору і розміщує на офіційному сайті 

Великолучківської сільської ради.  

23. Ініціювати перегляд рішення конкурсної комісії про результати 

конкурсного відбору, а також звертатися із скаргами, зауваженнями, 

пропозиціями протягом 10 днів з дня його прийняття мають право кандидати 

на зайняття вакантної посади керівника закладу дошкільної освіти. Перегляд 

рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсного відбору, розгляд 

заперечень, зауважень, пропозицій здійснюються конкурсною комісією 

протягом п’яти робочих днів від дня їх надходження.  

24. За результатами перегляду конкурсна комісія:  

24.1. підтверджує раніше прийняте рішення щодо результатів конкурсного 

відбору;  

24.2. скасовує раніше прийняте рішення щодо результатів конкурсного 

відбору та повторно оголошує конкурсний відбір на умовах визначених цим 

порядком.  

25. Заперечення, зауваження, пропозиції подані поза межами строків 

визначених в цьому порядку, розгляду не підлягають.  

26. На підставі рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсного 

відбору, після розгляду конкурсною комісією всіх письмових заперечень, 

зауважень і пропозицій, поданих у строки визначені у цьому Положенні, 

начальник управління освіти, молоді та спорту призначає визначеного 

конкурсною комісією переможця на посаду керівника закладу дошкільної 

освіти.  

27. Директор закладу дошкільної освіти призначається на посаду на 

підставі наказу начальника відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

за результатами конкурсного відбору шляхом укладення трудового договору 

(контракту).  

28. Конкурсний відбір вважається таким, що не відбувся, якщо:  

- відсутні заяви претендентів про участь у конкурсному відборі;  

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата; 

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору.  

Рішення про визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, 

приймається конкурсною комісією і проводиться повторний конкурс. 

29. Результати конкурсного відбору оприлюднюються на веб-сайті 

Великолучківської сільської ради (можуть оголошуватися у засобах масової 

інформації).  

30. Форма контракту (трудового договору) розробляється управлінням 

освіти, молоді та спорту відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

 



  

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04.02.2022 с. Великі Лучки № 1530 

 

Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу з 

визначення опорного закладу серед загальноосвітніх закладів  

Великолучківської сільської ради 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування і 

Україні», частини 2 статті 12 Закону України  «Про освіту», пунктів 3-6 

Положення про опорний заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 19.06.2019 року № 532, з метою створення опорних 

закладів та забезпечення рівного доступу осіб до здобуття освіти, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити Положення про умови проведення конкурсу з 

визначення опорного закладу  серед загальноосвітніх закладів  

Великолучківської сільської ради, що додається. 

2.  Затвердити склад комісії з проведення конкурсу з визначення 

опорного закладу серед загальноосвітніх закладів  Великолучківської 

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.), начальника відділу освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської  ради Рубіш М.А. 

 

 

Сільський голова                                                                        Василь КОШТУРА 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення п’ятнадцятої сесії  

восьмого скликання  

Великолучківської сільської ради 

                                              04.02.2022  № 1530 

             
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про умови проведення конкурсу з визначення опорного закладу серед 

загальноосвітніх закладів Великолучківської сільської ради 

І. Загальні положення 

Це Положення визначає механізм проведення конкурсу з 

визначення опорного закладу серед загалноосвітніх закладів 

Великолучківської сільської ради (далі - Конкурс). 

1.1. Положення про умови конкурсу з визначення опорного закладу 

освіти розроблені відповідно до Положення про опорний заклад освіти, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 

року № 532. 

1.2. Метою Конкурсу є створення єдиного освітнього простору та 

безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного доступу осіб, у 

тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти; 

створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, 

впровадження допрофільної підготовки, профільного навчання, 

концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх 

спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення 

єдиної системи виховної роботи. 

1.3. Завдання Конкурсу: 

- виявлення ефективної моделі опорної школи, діяльність якої 

спрямовано на створення умов для здобуття громадянами якісної 

освіти; 

- забезпечення енергоефективності будівель закладів освіти; 

- забезпечення створення у закладах освіти інклюзивного освітнього 

та безперешкодного (безбар’єрного) середовища для осіб з 

особливими освітніми потребами; 

- створення умов для здобуття освіти із застосуванням новітніх 

інформаційно-комунікаційних засобів та технологій; 

- використання матеріально-технічної бази закладів освіти для 

забезпечення всебічного розвитку особистості здобувачів освіти. 

ІІ. Склад, порядок формування та діяльність конкурсної комісії, 

її повноваження 

2.1. Склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням 

голови сільської ради. 

2.2. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить не 

менеше 7 осіб. 

2.3. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її 

засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення 



конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні 

членів комісії. 

 У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 

конкурсної комісії. 

2.4. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які 

підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та 

оприлюднюються на веб-сайті засновника упродовж одного робочого дня з 

дня проведення засідання конкурсної комісії. 

2.5. Конкурсна комісія утворюється розпорядженням голови ради 

не пізніше ніж через 10 днів після оприлюднення рішення про проведення 

конкурсу. 

2.6. До складу конкурсної комісії (далі - Комісія) входять:  

- представники засновника; 

- представники відділу освіти;  

- депутати сільської ради. 
 

ІІІ. Порядок проведення Конкурсу 

3.1. Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті засновника наступного робочого дня з дня прийняття 

рішення про проведення конкурсу та має містити: 

- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для 

участі у Конкурсі; 

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, 

яка уповноважена надавати інформацію про Конкурс та приймати 

документи для участі у Конкурсі. 

3.2. Конкурс складається з таких етапів: 

I етап - підготовчий, на якому здійснюється подання до конкурсної комісії 

заявок та матеріалів керівниками закладів загальної середньої освіти 

громади на участь у Конкурсі (30 календарниих днів з дня оголошення 

Конкурсу); 

II етап - основний, на якому проводиться визначення переможців конкурсу 

(10 календарних днів). 

3.3. Для участі в І етапі до конкурсної комісії необхідно подати: 

3.3.1.  План розвитку навчального закладу загальної середньої 

освіти (5-7 сторінок) на наступні 3 роки (базовий - для порівняння з 

попереднім 

навчальним роком), який містить обов’язкову інформацію: 

• проєктна потужність опорного закладу; кількість учнів, що 

навчаються з території обслуговування закладу загальної середньої освіти; 

• мережа класів та їх наповнюваність; 

• концепція діяльності опорної школи; 

• стан упровадження допрофільної підготовки та профільного 

навчання; 

• забезпеченість педагогічними кадрами; 

• якість надання освітніх послуг; 

• організація інклюзивного навчання при наявності дітей з 

особливими освітніми потребами; 



• удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної 

бази, укомплектування бібліотечних фондів, створення медіатеки, 

ресурсної кімнати; 

• забезпечення доступу до отримання освітніх послуг в 

опорному закладі (кількість учнів, які будуть підвозитися до опорної 

школи після консолідації мережі; маршрути підвезення учнів та 

педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу в 

дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення); 

• залучення бюджетних, позабюджетних коштів, інвестицій, 

участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних проектах; 

3.3.2. Опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання 

шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних 

кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі 

wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, 

ремонт приміщень, зміцнення кадрового потенціалу тощо). 

3.3.4. Матеріально-технічну базу: навчальні кабінети фізики, хімії, 

біології, географії, інформатики (вказати кількість комп'ютерів у кожному 

з них, кількість учнів на 1 комп'ютер, доступ до швидкісного Інтернету, 

наявність локальної мережі) та інше; лабораторії, навчальні майстерні, 

забезпечені відповідним обладнанням; класи з комп'ютерним і 

мультимедійним обладнанням; спортивні об'єкти з відповідним 

обладнанням; актова зала; бібліотека з укомплектованими бібліотечними 

фондами, науково-методичною, художньою та довідковою літературою; 

їдальня (вказати кількість посадкових місць); внутрішні вбиральні. 

3.4. Інформацію про якість надання освітніх послуг закладам 

загальної середньої освіти за останні 3 роки: 

• результативність участі учнів в ДПА у формі ЗНО, працевлаштування 

випускників; 

• результативність участі учнів у всеукраїнських предметних 

олімпіадах, конкурсах - захистах МАН України, всеукраїнських учнівських 

конкурсах; 

• рівень професійної підготовки педагогічних кадрів (результативність 

участі у фахових конкурсах («Учитель року», «Класний керівник року» та 

інших міжнародних конкурсах та виставках). 

3. Конкурсні матеріали оформлюються у двох примірниках комп'ютерним 

набором кегель 14, інтервал 1. Обов'язково додається електронна версія у 

текстовому редакторі Word. 

4. Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на 

офіційному сайті Великолучківської сільської ради. 

ІV. Критерії оцінювання 

4.1. Підсумки Конкурсу підводяться за загальною сумою балів. 

4.2. Подані матеріали на Конкурс оцінюються від 1 до 10 балів за 

наступними критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм - 

10 балів): 

 

 



№ Назви критеріїв Оцінювання за критеріями 

5 балів 10 балів 

1 Кількість філій опорного закладу 

освіти 

Дві Три і більше 

2 Кількість учнів в опорному закладі 

(без врахування учнів філій) 

200-300 осіб Більше 300 осіб 

3 Кількість класів на паралелі (в т.ч. 

у старшій школі) 

Один Два і більше 

4 Середня наповнюваність класів До 20 осіб 20 і більше 

5 Кількість профілів у опорному 

закладі 

Один Два і більше 

6 Наявність факультативів, 

спецкурсів та курсів за вибором 

1-4 Понад 4 

7 Кількість класів з поглибленим 

вивченням предметів 

Один Два і більше 

8 Випускники 11-х класів, які склали 

ЗНО на 160 і більше балів 

До 40% 40% і більше 

9 Кількість переможців та призерів 

предметних олімпіад, конкурсу 

МАН, інших конкурсів та 

спортивних змагань від загальної 

кількості здобувачів освіти 

закладу 

До 50% 50% і більше 

10 Якісний склад педагогів 

(категорія, педагогічне звання та 

нагороди) 

До 50% 50% і більше 

11 Використання проєктної 

потужності закладу 

30-50% Більше 50% 

12 Кількість учнів, які будуть 

підвозитись до опорного закладу 

20-50 учнів Понад 50 учнів 

13 Організація інклюзивної освіти Організовано Організовано, 

створено ресурсні 

кімнати 

14 Створення безперешкодного 

доступу для дітей з особливими 

освітніми потребами до закладу 

освіти 

Наявність пандуса Наявність пандуса, 

пристосування 

туалетів тощо 

15 Наявність кабінетів фізики, хімії, 

біології, географії, інформатики, 

Наявні, але не 

паспортизовані 

Паспортизовані 



навчальних майстерень, 

спортивного залу та інших 

16 Наявність актового залу У пристосованому 

приміщенні 

Так 

17 Укомплектування бібліотечного 

фонду підручниками, науково-

методичною, художньою та 

довідковою літературою 

До 30% Понад 30% 

18 Енергозберігаюче середовище Втілено окремі 

елементи 

Заклад має 

енергозберігаюче 

середовище (не 

менше 80%) 

19 Наявність мережі Wi-Fi з 

безкоштовним (безпечним) 

доступом 

Швидкість до 30 

Мбіт/с 

Швидкість 30-100 

Мбіт/с 

20 Інвестиції у спортивні споруди Здійснювалися для 

часткового 

оновлення 

Здійснено 

капітальний 

ремонт, 

реконструкцію 

21 Використання інвестиційних 

технологій в освітньому процесі 

Використовуються 

елементи 

технологій 

Використовуються 

3 і більше 

технологій 

22 Наявність у шкільній їдальні 

технологічного та холодильного 

обладнання (жарова шафа, 

електросковорода, холодильна 

камера та інше) 

Відсутні одна або 

кілька складових 

Так 

23 Наявність у шкільній їдальні 

холодної та гарячої проточної води 

Тільки холодна 

проточна вода 

Так 

24 Термін проведення останнього 

капітального ремонту 

Змістовний Змістовний, 

спрямований на 

впровадження 

інновацій, 

відповідає 

вимогам часу 

25 Наявність та зручність 

автомобільних доріг з твердим 

покриттям для забезпечення 

безпечного підвезення здобувачів 

освіти 

  

 

 



V. Підведення підсумків та визначення переможців 

5.1. Рішення Комісії про визначення переможця Конкурсу ухвалюється 

шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх на засіданні 

членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 

Комісії. 

5.2. Відповідно до протокольного рішення Комісії результати конкурсу 

подаються голові сільської ради для розгляду на сесії сільської ради та 

оприлюднення на сайті засновника. 

5.3.  Інші питання, що не врегульовані цими умовами, визначаються 

чинним законодавством. 

  



                                                                                                                                                                  

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки   №1531 

  

 

Про співфінансування облаштування будівель та приміщень 

Великолучківської сільської ради на забезпечення ЦНАП обладнанням 

       

 

              Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 

року №249 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання 

адміністративних послуг», та з метою належного розвитку центру надання 

адміністративних послуг, Великолучківська  сільська  рада ВИРІШИЛА: 

 

           1. Виділити кошти із місцевого бюджету у сумі 400 000 (чотириста 

тисяч) тис.грн (30%) від суми надання субвенцій для забезпечення 

співфінансування проекту облаштування приміщень в яких буде розміщений  

Центр надання адміністративних послуг Великолучківської сільської ради. 

2. Подати заявку відповідно до нормативно-правових документів які 

регулюють порядок оформлення та надання субвенції із дотриманням 

визначених термінів. 

3.Контроль за виконання цього рішення покласти на  постійну комісію 

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

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

 

        

Сільський голова                                               Василь КОШТУРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04.02.2022 с.Великі Лучки   №1532 

  

 

Про надання повноважень щодо присвоєння адрес об’єктам  

будівництва та об’єктам нерухомого майна 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 

року № 690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам  

будівництва, об’єктам нерухомого майна», ст.ст.221-265 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», та у зв’язку з створенням 

автоматизованого робочого органу з присвоєння адреси в електронному 

кабінеті користувача Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати повноваження щодо присвоєння, зміни, коригування, 

анулювання адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна 

шляхом видачі наказів: 

заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Зозуля Івану Івановичу. 

спеціалісту І  категорії землевпоряднику – землевпоряднику Стеблак 

Ігорю Володимировичу. 

2 Дане рішення розмістити на сайті Великолучківської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою (Шимон В.В.). 
  
  

 

        Сільський голова                                               Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

                                                                                                           



 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04.02.2022 с.Великі Лучки   №1533 

  

 

Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення 

(громадських слухань) кандидатури старости в старостинських округах 

на території Великолучківської сільської ради 

  

         Керуючись пунктом 6-1 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», у зв'язку з доповненням Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» статтею 541, Великолучківська сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

          1. Затвердити Порядок проведення громадського обговорення 

(громадських слухань) кандидатури старости в старостинських округах на 

території Великолучківської сільської ради,   що додається. 

         2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію  з 

питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, 

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

 

 

   Сільський  голова                                                     Василь КОШТУРА      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення п’ятнадцятої сесії  

восьмого скликання  

04.02.2022 №1533 

 

 

ПОРЯДОК 

проведення громадського обговорення (громадських слухань) 

кандидатури старости в старостинських округах 

на території Великолучківської сільської ради  

 

1.Загальні положення 

1.1. Порядок проведення громадського обговорення (громадських 

слухань) кандидатури старости в старостинських округах на території 

Великолучківської сільської ради (далі – Порядок) встановлює процедуру 

організації, проведення та встановлення результатів громадського 

обговорення з питань, передбачених Законом України «Промісцеве 

самоврядування в Україні» щодо затвердження на посаді старост (далі -

Громадське обговорення). 

1.2. Даний Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» і є механізмом реалізації законних прав 

мешканців старостинських округів Великолучківської сільської ради на участь 

у громадському обговоренні кандидатур на посаду старости. 

1.3. Метою громадського обговорення є визначення рівня підтримки 

кандидатури старости старостинського округу Великолучківської сільської 

ради. 

1.4. Основним завданням громадського обговорення є погодження з 

жителями відповідного старостинського округу кандидатури старости. 

1.5. У громадському обговоренні можуть брати участь громадяни 

України, яким на день проведення громадського обговорення виповнилося 18 

років і які зареєстровані у населеному пункті відповідного старостинського 

округу Великолучківської сільської ради та відповідно до закону мають право 

голосу. 

1.6. Громадське обговорення має відкритий характер, проводиться на 

засадах добровільності, гласності та свободи висловлювань. Ніхто не може 

бути примушений до участі або обмежений в участі при проведенні 

громадського обговорення. 

 

2. Організація громадського обговорення 

2.1. Громадське обговорення відбувається у вигляді вивчення 

громадської думки щодо підтримки кандидатури старости та громадських 

слухань. 

 2.2 Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення 

сільським головою відповідно до статті 541 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Сільський  голова приймає розпорядження про 

ініціювання громадського обговорення, в якому визначає  кандидатуру на 

посаду старости з зазначенням назви старостинського округу. Кандидатом на 



старосту вважається громадянин України, який особисто подав на ім’я 

сільського голови відповідну заяву. До заяви, в обов’язковому порядку, 

додається автобіографія, копія паспорта громадянина України та згода на 

проведення консультацій з громадськістю. До заяви також можуть бути додані 

інші документи, які кандидат на посаду старости вважає за потрібні. 

Розпорядження сільського  голови про  ініціювання громадського обговорення 

доводиться до відома жителів старостинського округу.  

2.3. Організацію громадських обговорень забезпечує організаційний 

комітет, склад якого затверджується розпорядженням сільського  голови. 

2.4. Засідання оргкомітету проводиться в міру необхідності та 

вважаються правомочними за присутності 2/3 його складу. 

2.5. Засідання оргкомітету протоколюються та підписуються його 

головою та усіма присутніми його членами. 

2.6. Організаційний комітет: 

2.6.1. Забезпечує належне інформування жителів старостинського 

округу про проведення громадського обговорення. 

2.6.2. Організовує опитування жителів та громадські слухання, готує 

підсумковий протокол про результати громадського обговорення. 

2.6.3. Узагальнює та оприлюднює результати громадського 

обговорення. 

2.6.4 Вирішує інші організаційно - технічні питання, що стосуються 

проведення громадського обговорення. 

 

3. Проведення громадського обговорення 

3.1 Громадське обговорення проводиться у два етапи: 

 І етап - визначення в старостинському окрузі рівня підтримки 

запропонованої кандидатури старости. 

 ІІ етап - громадські слухання щодо підтримки запропонованої 

кандидатури старости. 

3.2. Інформація про дату, час та місце проведення громадського 

обговорення публікується на офіційному веб-сайті Великолучківської 

сільської ради, в соціальній мережі «Фейсбук» та розміщується на 

інформаційних стендах в населених пунктах старостинського округу не 

пізніше, як за 3 (три) дні до встановленої дати їх проведення. 

3.3. Визначення рівня підтримки проводиться шляхом опитування 

жителів відповідного старостинського округу. 

3.3.1. Час та місце проведення опитування визначається 

організаційним комітетом. 

3.3.2. Опитування жителів відповідного старостинського округу 

проводиться у формі заповнення підписних листів на підтримку кандидатури 

старости, що повинен містити інформацію про учасника опитування із 

зазначенням його прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові 

(за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта 

громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України – для 

осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що засвідчується підписом 

таких учасників. З відміткою щодо надання  згоди на обробку персональних 

даних учасника громадського обговорення (громадських слухань). 



3.3.3. Громадське обговорення передбачає голосування за 

кандидатуру. Кандидатура старости вважається погодженою з жителями 

відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського 

обговорення (громадських слухань) отримала таку підтримку у 

старостинському окрузі: 

з кількістю жителів до 1500 – більше 20 відсотків голосів жителів, 

від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є 

громадянами України і мають право голосу на виборах. 

з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч – більше 17 відсотків 

голосів, від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, 

які є громадянами України і мають право голосу на виборах. 

3.3.4. За результатами проведеного громадського обговорення 

кандидатури старости складається протокол, який має містити такі відомості: 

дата (період) і місце проведення громадського обговорення; 

кількість жителів відповідного старостинського округу, які є 

громадянами України і мають право голосу на виборах;   

відомості про кандидатуру старости; 

кількість учасників громадського обговорення, які підтримали 

відповідну кандидатуру, із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних 

імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, серії та 

номера паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення 

громадянина України – для осіб, недавно прийнятих до громадянства 

України), що засвідчується підписом таких учасників. 

3.4. Громадські слухання є завершальним етапом проведення 

громадського обговорення. 

3.4.1. Громадські слухання проводяться протягом 2-х тижнів після 

завершення опитування жителів відповідного старостинського округу у 

вихідний або неробочий день. 

3.4.2. Час та місце проведення громадських слухань визначаються 

організаційним комітетом. 

3.4.3. Під час проведення громадських слухань проводиться 

засідання оргкомітету, яке протоколюється. 

3.4.4. Громадяни старостинського округу, які не змогли взяти участь 

в опитуванні, мають право підписати підписні листи під час громадських 

слухань. 

4. Встановлення та оприлюднення результатів громадського 

обговорення: 

4.1.Підписні листи на підтримку кандидатури старости є частиною 

протоколу і додаються до нього. 

4.2. Оприлюднення підсумків громадського обговорення 

здійснюється шляхом опублікування на офіційному веб-сайті 

Великолучківської сільської ради протоколу. 

 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Зміни та доповнення до цього Порядку вносяться відповідним 

рішенням сільської ради. 



5.2. Питання щодо проведення громадського обговорення, не 

врегульовані цим Порядком, регулюються відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

5.3. За результатами громадського обговорення сільський голова 

вносить на розгляд ради проєкт рішення щодо затвердження старости у 

відповідному старостинському окрузі. 

5.4 Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не 

підтримана сільською  радою, не може бути повторно внесена для 

затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання 

відповідної сільської  ради. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04.02.2022                с.Великі Лучки                 №1534 

 

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 2022рік 

 

     Керуючись статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Великолучківська 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 2022рік (додається). 

2. Фінансування заходів  Програми  здійснювати  у межах  видатків, 

передбачених бюджетом Великолучківської  сільської ради на 2022 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                                                      Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

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 2022 рік 

 

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 співфінансування ремонту доріг 

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

деяких законів України щодо співфінансування 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 2022 рік (далі – Програма). 

Програма передбачає протягом 2022 року забезпечити проведення ремонту 

доріг загального користування місцевого значення на території 

Великолучківської сільської ради. 

         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 має органи управління на місцях – філії Служби 

автомобільних доріг. 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення  шостої сесії  

восьмого скликання 

04.02.2022 №1534 



           Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міста, 

здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні 

яких вони знаходяться. 

             Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг території 

Великолучківської сільської ради на 2022 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 в 

Великолучківській територіальній громаді; 

           - 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 

утримання вулиць і доріг комунальної власності, передбачає кошти на 

фінансування Програми. 

                Фінансування Програми здійснюється в межах видатків 

передбачених у сільському бюджеті на 2022 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, співфінансування  проектів; 

      - ефективне використання наявних коштів та підвищення якості 

робіт, що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів 

та технологій; 

  - підсипання  ґрунтових  доріг  гранвідсівом 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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   Додаток  

                                                                                                   до Програми 

  

                                          Ресурсне забезпечення 

Програми 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 2022рік 

 
 

Назва об’єкта 

Термін 

вико- 

нан- 

ня 

Всьо- 

го по 

програмі 

(грн.) 

За рахунок бюджетів Інші 

дже- 

рела 
Разом Облас

ний 

Районн

ий 

Сільський 

2 4 5 6 7 8 9 10 

Виготовлення 

ПКД  

«Капітальний 

ремонт вулиць( 

від буд. №53 до 

буд ;77а, від буд 

№64 до буд №91 

від буд №90в до 

буд №94) в с 

Драгиня 

Мукачівського 

району 

Закарпатської 

області 

2022 р.  49900.00 - - 49900,00 - 

Експертиза  2022  17000   17000  

Виготовлення 

ПКД  

«Капітальний 

ремонт вілиця 

№№ 392А – 423 

Червенево 

Мукачівського 

району 

Закарпатської 

області 

2022  49950   49950  

Експертиза 2022  15050   15050  

Виготовлення 

ПКД  

«Капітальний 

ремонт вулиці 

«№№ 80 -113 с. 

Червенево 

Мукачівського 

2022  49950   49950  



району 

Закарпатської 

області 

Експертиза 2022  15050   15050  

Виготовлення 

ПКД 

«Капітальний 

ремонт вул. 

Садова в 

с.Ракошино 

Мукачівського 

району 

Закарпатської 

області» 

2022р.  49900,00   49900,00  

Експертиза 2022  17100   17100  

Виготовлення 

ПКД 

«Капітальний 

ремонт вул. 

Кукушкінав 

с.Ракошино 

Мукачівського 

району 

Закарпатської 

області» 

2022  49950   49950  

Експертиза 2022  15050   15050  

Виготовлення 

ПКД 

«Капітальний 

ремонт вул. 

Кольки в 

с.Ракошино 

Мукачівського 

району 

Закарпатської 

області» 

2022  49900,00   49900,00  

Експертиза 2022  17100   17100  

Виготовлення 

ПКД 

«Капітальний 

ремонт вул. 

Космонавтів в 

с.Ракошино 

Мукачівського 

району 

Закарпатської 

області» 

  49900,00   49900,00  



Експертиза 2022  17100   17100  

Виготовлення 

ПКД 

«Капітальний 

ремонт вул. Миру 

в с.Кальник 

Мукачівського 

району 

Закарпатської 

області» 

  49900.00   49900.00  

Експертиза 2022  15100   15100  

Виготовлення 

ПКД 

«Капітальний 

ремонт вул. 

Гагаріна в 

с.Кальник 

Мукачівського 

району 

Закарпатської 

області» 

  49950.00   49950.00  

Експертиза   17050   17050  

Виготовлення 

ПКД 

«Капітальний 

ремонт 

вул.Вишнева в 

с.Великі Лучки 

Мукачівського 

району 

Закарпатської 

області» 

2022  49900.00   49900,00  

Експертиза 2020  17100   17100  

Виготовлення 

ПКД 

«Капітальний 

ремонт вул.Різна 

в с.Великі Лучки 

Мукачівського 

району 

Закарпатської 

області» 

2022  49950.00   49950,00  

Експертиза 2020  17050   17050  

Виготовлення 

ПКД 

«Капітальний 

ремонт вул.Миру- 

2022  49950.00   49950,00  



Галаська в 

с.Великі Лучки 

Мукачівського 

району 

Закарпатської 

області» 

Експертиза 2020  17050   17050  

Разом 

 

  800000 - - 800000 - 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04.02.2022 с.Великі Лучки   №1535 

  

 

                Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, статями 12, 127, 128 Земельного Кодексу України, з метою 

сприяння соціально-економічному розвитку села, розглянувши звіт про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, що передбачена до продажу громадянці Коштура Тетяні 

Юріївні, Великолучківська  сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

   1.Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в с.Бенедиківці, вул.Бенедиківська, 13 

А  наданої в оренду громадянці Коштура Тетяні Юріївні для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, кадастровий  номер 

2122786800:11:101:0085.  

2. Встановити ціну продажу земельної ділянки в розмірі 41925,24 грн.                   

(сорок одна тисяча дев’ятсот двадцять п’ять грн. 24 коп.) на підставі 

експертної грошової оцінки. 

3. Продати громадянці Коштура Тетяні Юріївні земельну ділянку 

площею 0,0381 га  за 41925,24 тис.грн. для  будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в с.Бенедиківці, вул.Бенедиківська, 13А. 

4.  Договір купівлі-продажу даної земельної ділянки укласти після 

внесення громадянкою Коштура Т.Ю. повної суми вартості земельної ділянки 

без права розстрочення платежу.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 

Сільський голова                                                     Василь КОШТУРА        
  

 

Про   продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення 

  



 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

04.02.2022 с.Великі Лучки   №1536 

  

   

                З метою організації освітнього процесу, відповідно до положень 

Цивільного кодексу України, керуючись ст.25, ч.1 ст.59, ч.5 ст.60  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великолучківська  сільська 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати право відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради в особі начальника відділу Рубіш М.А. 

укладати з Реформаторською громадою с.Ракошино договори оренди на 

нерухоме майно, з метою їх приймання у строкове користування, що 

знаходиться за адресою: вул.Дружби, буд.1, с.Ракошино Мукачівського 

району та вул.Дружби, буд.11, с.Ракошино Мукачівського району для надання 

освітніх послуг, відповідно до вимог чинного законодавства. 

2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту (Микита В.І). 
  

 

Сільський голова                                                     Василь КОШТУРА        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про   уповноваження на укладення договорів оренди 

  



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ятнадцята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки   №1537 

 

        Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

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

заслухавши інформацію депутатів сільської ради та заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради щодо аварійного стану 

мостів та доріг на території Великолучківської територіальної громади, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Направити звернення до Закарпатської обласної ради, 

Закарпатської обласної державної адміністрації, Мукачівської районної 

державної адміністрації, Депутатів Закарпатської обласної державної 

адміністрації Паульо В. та Горват Г. 

1. Доручити сільському голові направити звернення адресатам. 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

   

 Сільський голова                                                           Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про  звернення до Закарпатської обласної ради, 

Закарпатської обласної державної адміністрації, 

Мукачівської районної державної адміністрації 

Депутатів Закарпатської ОДА Паульо В. та Горват Г. 



 

Голові Закарпатської 

державної адміністрації 

Микита  В. 

Голові Закарпатської 

обласної ради  

Чубірко В. 

Депутатам Закарпатської 

обласної ради  

Паульо В, Горват Г. 

Голові Мукачівської  РДА 

Токар Е. 

 

   

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Великолучківської сільської ради Мукачівського району щодо 

ремонту доріг (ПОВТОРНЕ). 

 

Ми, депутати Великолучківської сільської ради, звертаємося до Вас від імені   

двадцять дві тисячної Великолучківської територіальної громади, з одним із 

найболючіших питань нашої громади – це стан автомобільних доріг  місцевого 

та обласного значення. Принагідно нагадуємо: територією Нашої громади 

пролягає девять автомобільних доріг, з яких дві обласного та сім місцевого 

значення, які не перебувають ні у власності ні на балансі Територіальної 

Громади. Жодна з девяти зазначених доріг за крайні тридцять років на 

відрізках Наших сіл капітальному ремонту не підлягала( за виключенням 

укладання асфальту біля с.Червеньово, близько 4 років тому).   

    Особливе занепокоєння та обурення у всієї громади  викликають залишки 

дорожнього покриття, з колись існуючих доріг обласного значення , а саме 

відрізок від центру с.В.Лучки до с.Страбичова ( О-070704 Червеньово-

В.Лучки-Гать) та відрізок від траси «Київ-Чоп», через с.Бенедиківці до 

с.Кальник та до с.Шкуратівці (О-071201 Середнє-Лінці-Шкуратівці-

Ракошино).Саме ці дороги на сьогодні є «ключовими автоартеріями» Нашої 

громади. 

Так, через стан цих «напрямків руху» до сіл Бенедиківці, Кальник, Медведівці, 

Кузьмино, Шкуратівці, Р.Кучава вже відмовляються їхати автотаксі. Також це 

ускладнює та значно збільшує в часі виїзд карет «швидкої допомоги», поліції, 

спецавтомобілів  МНС. «Шкільний автобус», яким здійснюється підвезення 

школярів ремонтується по 3-4 рази за навчальний період. На окремих ділянках 

в с.Бенедиківці та Кальник, де відсутні пішохідні доріжки чи тротуари- 

пішоходи (здебільшого діти) наражаються на небезпеку, позаяк водіям 

приходиться маневрувати. Не краща ситуація й у с.В.Лучки, де через 

катастрофічний стан «дороги» люди вже вимушені нести в прямому сенсі тіло 

покійного до кладовища, яке розташоване при дорозі (О 070704), а в самому 

селі, де обабіч цієї «дороги» розташована школа, дитсадок, сільська рада- 

водіям і пішоходам взагалі «не розминутися».  



      Спостерігаючи за успіхами « Великого будівництва» в мережі Інтернет, 

знаючи, що зазначені саме дороги вже капітально відремонтовані на відрізках 

в сусідніх громадах,  жителі нашої громади, які майже щодня їздять цими, так 

званими  «дорогами», відпускають дітей в школи та садочки цими «дорогами»,   

не відчувають себе частиною сучасного українського суспільства. Обуреність 

людей викликає і факт того,що зазначені дороги вже на протязі крайніх років 

ремонтуються і доволі успішно-але чомусь лише за межами Нашої громади і 

Мукачівського району зокрема. Незрозуміла й логіка-коли ремонтують дороги 

в «полях-лісах»,окремими шматками, а в селах залишається «випробувальний 

майданчик». 

Через такий стан доріг Наша громада, яка знаходиться в центрі Закарпатської 

області, є однією з найбільших сільських громад краю- практично відрізана від 

зовнішнього світу, принаймі віддалені села-поготів. А це не лише знижує 

інвестиційну та туристичну привабливість регіону, а й унеможливлює 

нормальний розвиток громади загалом, що переходить в занепад сіл, відтік 

місцевого населення. 

    У зв'язку з наведеним, з метою зниження соціальної напруги, повернення 

довіри мешканців Нашої громади до ВЛАДИ Ми ПЕРЕКОНЛИВО 

ПРОСИМО в найкоротший термін внести зміни у вже прийняті рішення, щодо 

розподілу субвенції з державного бюджету ( Дорожнього фонду) і додатково 

виділити кошти з обласного бюджету та провести найближчим часом ремонт 

принаймі   двох найважливих та вкрай аварійно-небезпечних відізків доріг, а 

саме О-070704(відрізок від центру с.В.Лучки до с.Страбичева) та О-

071201(відрізок від траси «Київ-Чоп» через с.Бенедиківці до сіл 

Кальник,Шкуратівці) в межах Великолучківської територіальної громади. 

   Окремо наголошуємо на тому, що затягування, відтермінування, та вже 

звичні «відписки» з формулюванням «…у наступному році…» при  вирішенні 

даної проблеми можуть призвести до масових акцій протесту, про що 

мешканці громади заявляють вже навіть в соцмережах та в розмовах між 

собою. 

    

 

Депутати Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1538 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проекти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянки 

Бігарі Яніни Василівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця ------------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність громадянки Бігарі Яніни Василівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Бігарі Яніні Василівні у власність земельні 

ділянки: 

- площею 0.1856 га. (кадастровий номер 2122781200:10:104:0238), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище 

«Писаник»; 

- площею 0.0921 га. (кадастровий номер 2122781200:10:104:0244), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------. 

3. Пропонувати громадянці Бігарі Яніні Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1539 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки 

Варга Ольги Йосипівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця -------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянки Варга Ольги Йосипівни  для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Варга Ользі Йосипівні у власність земельну 

ділянку площею 0.6555 га. (кадастровий номер 2122781200:02:014:0358), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, на території 

Великолучківської сільської ради, вулиця --------. 

3. Пропонувати громадянці Варга Ользі Йосипівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1540 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Волошина Михайла Михайловича, мешканця села Великі Лучки, вулиця -----, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Волошина Михайла Михайловича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Волошину Михайлу Михайловичу у власність 

земельну ділянку площею 0.2850 га. (кадастровий номер 

2122781200:10:106:0217), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село 

Великі Лучки, урочище «Вишнє поле». 

3. Пропонувати громадянину Волошину Михайлу Михайловичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1541 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Копича Юрія Юрійовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця -------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Копича Юрія Юрійовича  для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Копичу Юрію Юрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:104:0243), площею 

0.3800га. для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, 

урочище «Писаник». 

3. Пропонувати громадянину Копичу Юрію Юрійовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1542 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Левкулича Василя Васильовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця -------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Левкулича Василя Васильовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Левкуличу Василю Васильовичу у власність 

земельну ділянку площею 0.2450 га. (кадастровий номер 

2122781200:10:106:0215), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село 

Великі Лучки, урочище «Гозманка». 

3. Пропонувати громадянину Левкуличу Василю Васильовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1543 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Микита Юрія Дмитровича, мешканця села Великі Лучки, вулиця --------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Микита Юрія Дмитровича  для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Микита Юрію Дмитровичу у власність 

земельну ділянку площею 0.2030га. (кадастровий номер 

2122781200:10:103:0376), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село 

Великі Лучки, урочище «Гречканя». 

3. Пропонувати громадянину Микита Юрію Дмитровичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУР 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1544 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Рубіша Юрія Івановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця --------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Рубіша Юрія Івановича  для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Рубішу Юрію Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:104:0245), площею 0.2153га. для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище 

«Писаник». 

3. Пропонувати громадянину Рубішу Юрію Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1545 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Тричинець Івана Івановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця ---------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Тричинець Івана Івановича  для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Тричинець Івану Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:102:0217), площею 

0.2748га. для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, 

урочище «За лісом». 

3. Пропонувати громадянину Тричинець Івану Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1546 

 

            Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проекти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянки 

Хома Ганни Василівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця --------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність громадянки Хома Ганни Василівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Хома Ганні Василівні у власність земельні 

ділянки: 

- площею 0.1060 га. (кадастровий номер 2122781200:03:008:0016), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище 

«Писаник»; 

- площею 0.0900 га. (кадастровий номер 2122781200:10:104:0240), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище 

«Писаник». 

3. Пропонувати громадянці Хома Ганні Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1547 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Зозуля Василя Васильовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця ----------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Зозуля Василя Васильовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Зозуля Василю Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0381), площею 

0.1873га. для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, 

урочище «Гречканя». 

3. Пропонувати громадянину Зозуля Василю Васильовичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1548 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Козар Юрія Івановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця    ----------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Козар Юрія Івановича  для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Козар Юрію Івановичу у власність земельну 

ділянку площею 0.8000 га. (кадастровий номер 2122781200:10:105:0276), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище 

«ГСМ». 

3. Пропонувати громадянину Козар Юрію Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1549 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки 

Балог Надії Федорівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця --------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянки Балог Надії Федорівни  для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Балог Надії Федорівні у власність земельну 

ділянку площею 0.1113 га. (кадастровий номер 2122781200:10:105:0280), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище 

«Човни». 

3. Пропонувати громадянці Балог Надії Федорівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1550 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки 

Грабар Христини Іванівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця --------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянки Грабар Христини Іванівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Грабар Христині Іванівні у власність земельну 

ділянку площею 0.2045 га. (кадастровий номер 2122781200:10:105:0283), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище 

«Човни». 

3. Пропонувати громадянці Грабар Христині Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1551 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки 

Варга Любові Василівни, мешканки міста Мукачево, вулиця --------- 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянки Варга Любові Василівни  для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Варга Любові Василівні у власність земельну 

ділянку площею 0.2436 га. (кадастровий номер 2122781200:10:101:0149), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище 

«Балажлаз». 

3. Пропонувати громадянці Варга Любові Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1552 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Фенинець Василя Васильовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця ---------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Фенинець Василя Васильовича  для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Фенинець Василю Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:101:0148), площею 

0.0750 га. для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, 

вулиця -----------. 

3. Пропонувати громадянину Фенинець Василю Васильовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1553 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки 

Татарин Надії Юріївни, мешканки села Великі Лучки, вулиця --------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянки Татарин Надії Юріївни  для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Татарин Надії Юріївні у власність земельну 

ділянку площею 0.1900 га. (кадастровий номер 2122781200:10:105:0282), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище 

«Човни». 

3. Пропонувати громадянці Татарин Надії Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1554 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Габовди Валерія Миколайовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця --------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Габовди Валерія Миколайовича  для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Габовді Валерію Миколайовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:01:105:0020), площею 

0.3505 га. для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, 

урочище «Вишнє поле». 

3. Пропонувати громадянину Габовді Валерію Миколайовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1555 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Васюта Валерія Володимировича, мешканця села Зняцьово, вулиця --------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Васюта Валерія Володимировича  для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Васюта Валерію Володимировичу у власність 

земельну ділянку площею 0.1611га. (кадастровий номер 

2122782800:10:001:0150), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село 

Зняцьово. 

3. Пропонувати громадянину Васюта Валерію Володимировичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1556 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Габовда Руслана Михайловича, мешканця села Ключарки, вулиця---------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Габовда Руслана Михайловича  для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Габовда Руслану Михайловичу  у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0180), площею 

0.8605га. для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село Зняцьово на 

території Великолучківської сільської ради. 

3. Пропонувати громадянину Габовда Руслану Михайловичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1557 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки Гевці 

Уляни Юріївни, мешканки села Червеньово, --------, враховуючи рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянки Гевці Уляни Юріївни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Гевці Уляні Юріївні у власність земельну 

ділянку площею 0.1076 га. (кадастровий номер 2122782800:14:002:0174), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Червеньово. 

3. Пропонувати громадянці Гевці Уляні Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1558 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки 

Лешко Надії Михайлівни, мешканки села Зняцьово, вулиця ----------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянки Лешко Надії Михайлівни  для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Лешко Надії Михайлівні у власність земельну 

ділянку площею 0.1803га. (кадастровий номер 2122782800:06:005:0109), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  на території Великолучківської 

сільської ради. 

3. Пропонувати громадянці Лешко Надії Михайлівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1559 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки 

Цибрий Наталії Василівни, мешканки села Червеньово, ------------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянки Цибрий Наталії Василівни  для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Цибрий Наталії Василівні у власність земельну 

ділянку площею 0.2241 га. (кадастровий номер 2122782800:14:001:0118), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Червеньово. 

3. Пропонувати громадянці Цибрий Наталії Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1560 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки 

Юрочко Тетяни Юріївни, мешканки села Зняцьово, вулиця --------------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянки Юрочко Тетяни Юріївни  для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Юрочко Тетяні Юріївні у власність земельну 

ділянку площею 0.1640 га. (кадастровий номер 2122782800:10:002:0181), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Зняцьово. 

3. Пропонувати громадянці Юрочко Тетяні Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1561 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Сідуна Михайла Михайловича, мешканця села Зняцьово, вулиця ---------------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Сідуна Михайла Михайловича  для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Сідуну Михайлу Михайловичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0179), площею 

0.2918га. для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село Зняцьово. 

3. Пропонувати громадянину Сідуну Михайлу Михайловичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1562 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проекти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянки 

Сидун Наталії Іванівни, мешканки села Зняцьово, вулиця   ----------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність громадянки Сидун Наталії Іванівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Сидун Наталії Іванівні у власність земельні 

ділянки: 

- площею 0.1700 га. (кадастровий номер 2122782800:10:002:0183), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Зняцьово; 

- площею 0.1894 га. (кадастровий номер 2122782800:10:001:0152), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Зняцьово. 

3. Пропонувати громадянці Сидун Наталії Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1563 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проекти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянки 

Русин Василини Михайлівни, мешканки села Зняцьово, вулиця ---------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність громадянки Русин Василини Михайлівни  для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Русин Василині Михайлівні у власність 

земельні ділянки: 

- площею 0.5288 га. (кадастровий номер 2122782800:05:000:0243), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Зняцьово; 

- площею 0.1200 га. (кадастровий номер 2122782800:05:000:0245), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Зняцьово. 

3. Пропонувати громадянці Русин Василині Михайлівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1564 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проекти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянина 

Решетаря Василя Васильовича, мешканця села Червеньово, ---------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність громадянина Решетаря Василя Васильовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Решетарю Василю Васильовичу у власність 

земельні ділянки: 

- площею 0.1500 га. (кадастровий номер 2122782800:14:002:0176), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Червеньово; 

- площею 0.2000 га. (кадастровий номер 2122782800:14:002:0177), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Червеньово. 

3. Пропонувати громадянину Решетарю Василю Васильовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельні ділянки. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУР 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1565 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Курта Володимира Володимировича, мешканця села Червеньово, -----, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Курта Володимира Володимировича  для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Курта Володимиру Володимировичу у 

власність земельну ділянку площею 0.2102 га. (кадастровий номер 

2122782800:14:002:0175), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село 

Червеньово. 

3. Пропонувати громадянину Курта Володимиру Володимировичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1566 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки 

Лилик Ірини Юріївни, мешканки села Зняцьово, вулиця ---------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянки Лилик Ірини Юріївни  для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Лилик Ірині Юріївні у власність земельну 

ділянку площею 0.2482 га. (кадастровий номер 2122782800:12:004:0035), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Драгиня. 

3. Пропонувати громадянці Лилик Ірині Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1567 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки 

Хаван Марії Дмитрівни, мешканки села Ракошино, вулиця ---------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянки Хаван Марії Дмитрівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Хаван Марії Дмитрівні у власність земельну 

ділянку площею 0.2620 га. (кадастровий номер 2122786800:13:000:0273) для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Кайданово, вулиця ---------. 

3. Пропонувати громадянці Хаван Марії Дмитрівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1568 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проекти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянки 

Понижан Ганни Юріївни, мешканки міста Свалява, вулиця ----------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність громадянки Понижан Ганни Юріївни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Понижан Ганні Юріївні у власність земельні 

ділянки: 

- площею 0.0680 га. (кадастровий номер 2122783400:11:000:0057), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Кузьмино, ------; 

- площею 0.1800 га. (кадастровий номер 2122783400:11:000:0056), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Кузьмино. 

3. Пропонувати громадянці Понижан Ганні Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1569 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву 

громадянки Хміль Наталії Петрівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця ----

-----, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічні документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянки 

Хміль Наталії Петрівни для ведення особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Хміль Наталії Петрівні у власність земельні 

ділянки: 

- площею 0.1700 га. (кадастровий номер 2122781200:10:105:0273), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище 

«Ковач палка»; 

- площею 0.2100 га. (кадастровий номер 2122781200:10:103:0375), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище 

«Хімсклад». 

 

3. Пропонувати громадянці Хміль Наталії Петрівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1570 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши заяви 

громадянки Логойда Марії Василівни, мешканки села Руське, вулиця  ---------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічні документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  громадянки 

Логойда Марії Василівни для ведення особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Логойда Марії Василівні у власність земельні 

ділянки: 

- площею 0.1000 га. (кадастровий номер 2122786800:14:000:0364), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Руське, урочище 

«Пиварниця»; 

- площею 0.2300 га. (кадастровий номер 2122786800:14:000:0352), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Руське, урочище 

«Мерещата». 

 

3. Пропонувати громадянці Логойда Марії Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1571 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Гонака Сергія Васильовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця ---------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Гонака Сергія Васильовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Гонаку Сергію Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:01:003:0005), площею 

2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  за межами 

населеного пункту на території Великолучківської сільської ради, урочище 

«Гозманка». 

3. Пропонувати громадянину Гонаку Сергію Васильовичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1572 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Короловича Юрія Дмитровича, мешканця села Великі Лучки, вулиця --------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Короловича Юрія Дмитровича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Короловичу Юрію Дмитровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0368), площею 

0.1921 га. для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, 

урочище «Гараж». 

3. Пропонувати громадянину Короловичу Юрію Дмитровичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1573 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Попфалуші Івана Івановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця --------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Попфалуші Івана Івановича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Попфалуші Івану Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:01:003:0011), площею 

2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, за межами населеного 

пункту на території Великолучківської сільської ради, урочище «Гозманка». 

3. Пропонувати громадянину Попфалуші Івану Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1574 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки Хома 

Яни Іванівни, мешканця села Великі Лучки, вулиця     -------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянки Хома Яни Іванівни для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Передати громадянці Хома Яні Іванівні у власність земельну ділянку 

площею 0.7000 га. (кадастровий номер 2122781200:10:102:0218), для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, вулиця 

Молодіжна. 

3. Пропонувати громадянці Хома Яні Іванівні звернутися до державного 

реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну 

ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1575 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки 

Варга Марії Василівни, мешканки села Зняцьово, вулиця  ---------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянки Варга Марії Василівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Варга Марії Василівні у власність земельну 

ділянку площею 0.1361 га. (кадастровий номер 2122782800:10:001:0154), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Зняцьово. 

3. Пропонувати громадянці Варга Марії Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1576 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки 

Мешкулинець Марії Юріївни, мешканки села Зняцьово, вулиця  ---------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянки Мешкулинець Марії Юріївни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Мешкулинець Марії Юріївні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:001:0153), площею 

0.1553 га. для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село Зняцьово. 

3. Пропонувати громадянці Мешкулинець Марії Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1577 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки 

Лендєл Наталії Юріївни, мешканки села Червеньово, ------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянки Лендєл Наталії Юріївни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Лендєл Наталії Юріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:001:0122), площею 0.3405 га. для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Червеньово. 

3. Пропонувати громадянці Лендєл Наталії Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1578 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проекти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянки 

Мучичка Віти Михайлівни,  мешканки села Червеньово, ------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність громадянки Мучичка Віти Михайлівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Мучичка Віті Михайлівні у власність земельні 

ділянки: 

- площею 0.2030 га. (кадастровий номер 2122782800:14:001:0124), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Червеньово; 

- площею 0.2500 га. (кадастровий номер 2122782800:14:001:0121), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Червеньово. 

3. Пропонувати громадянці Мучичка Віті Михайлівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1579 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Янцо Василя Юрійовича, мешканця села Драгиня, ----, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Янцо Василя Юрійовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Янцо Василю Юрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:12:004:0036), площею 

0.4099 га. для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село Драгиня. 

3. Пропонувати громадянину Янцо Василю Юрійовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1580 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Скучка Віктора Васильовича, мешканця Ужгородського району, села 

Пацканьово, ---, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянина Скучка Віктора Васильовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Скучка Віктору Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:13:000:0027), площею 

1.9885 га. для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село Руська Кучава. 

3. Пропонувати громадянину Скучка Віктору Васильовичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1581 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки 

Яковенко Олени Михайлівни,  мешканки міста Ужгород, вулиця -------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Яковенко Олени Михайлівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Яковенко Олені Михайлівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:11:000:0054), площею 

0.2764 га. для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село Кузьмино, ---. 

3. Пропонувати громадянці Яковенко Олені Михайлівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1582 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки 

Шкоба Марії Олексіївни,  мешканки села Кальник, вулиця ---------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Шкоба Марії Олексіївни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Шкоба Марії Олексіївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:04:000:0063), площею 2.0000 га. для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Кальник, урочище «Біля 

Напуди». 

3. Пропонувати громадянці Шкоба Марії Олексіївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1583 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проекти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянки 

Мучичка Світлани Анатоліївни,  мешканки села Кальник, вулиця -----, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність громадянки Мучичка Світлани Анатоліївни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Мучичка Світлані Анатоліївні у власність 

земельні ділянки: 

- площею 0.1180 га. (кадастровий номер 2122783400:10:102:0148), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Кальник, урочище «Довгі 

ниви»; 

- площею 0.3000 га. (кадастровий номер 2122783400:10:102:0146), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Кальник, урочище «Довгі 

ниви». 

3. Пропонувати громадянці Мучичка Світлані Анатоліївні звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельні ділянки. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1584 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянки Грабар Христини 

Іванівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця --------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Грабар Христини Іванівни  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Грабар Христині Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0270), площею 0.0699 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, вулиця -------.                            

 3. Пропонувати громадянці Грабар Христині Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1585 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Гринюка Петра 

Івановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця ------,  враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Гринюка Петра Івановича  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Гринюку Петру Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:106:0216), площею 

0.0994 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця ------.                            

 3. Пропонувати громадянину Гринюку Петру Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1586 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Поповича Василя 

Васильовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця -------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Поповича Василя Васильовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Поповичу Василю Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0250), площею 

0.1524 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------.                            

 3. Пропонувати громадянину Поповичу Василю Васильовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1587 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Рубіша Івана 

Івановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця --------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Рубіша Івана Івановича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Рубішу Івану Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:102:0213), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, вулиця ----------.                            

 3. Пропонувати громадянину Рубішу Івану Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1588 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянки Стеблак Тетяни 

Йосипівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця --------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Стеблак Тетяни Йосипівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Стеблак Тетяні Йосипівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:101:0143), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, вулиця ---------.                            

 3. Пропонувати громадянці Стеблак Тетяні Йосипівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1589 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                                     

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Тричинець Івана 

Івановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця ---------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Тричинець Івана Івановича  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Тричинець Івану Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:104:0242), площею 

0.1225 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------.                            

 3. Пропонувати громадянину Тричинець Івану Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1590 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Фенчака Василя 

Івановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця -------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Фенчака Василя Івановича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Фенчаку Василю Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:106:0218), площею 

0.0740 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця ------.                            

 3. Пропонувати громадянину Фенчаку Василю Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1591 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянки Фенчак Олени 

Михайлівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця --------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Фенчак Олени Михайлівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Фенчак Олені Михайлівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:104:0241), площею 0.1992 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, вулиця --------.                            

 3. Пропонувати громадянці Фенчак Олені Михайлівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1592 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянки Шинкарьової Наталії 

Андріївни, мешканки села Великі Лучки, вулиця ---------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Шинкарьової Наталії Андріївни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Шинкарьовій Наталії Андріївні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0277), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------.                            

 3. Пропонувати громадянці Шинкарьовій Наталії Андріївні звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1593 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Герцака Володимира 

Володимировича, мешканця села Великі Лучки, вулиця ---------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Герцака Володимира Володимировича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Герцаку Володимиру Володимировичу у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:102:0195), 

площею 0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------.                            

 3. Пропонувати громадянину Герцаку Володимиру Володимировичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1594 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Рапинець Віталія 

Ілліча, мешканця села Великі Лучки, вулиця --------, враховуючи рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Рапинець Віталія Ілліча для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Рапинець Віталію Іллічу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:102:0215), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, вулиця ----------.                            

 3. Пропонувати громадянину Рапинець Віталію Іллічу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1595 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                            

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянки Фенинець Олени 

Дмитрівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця ------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Фенинець Олени Дмитрівни  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Фенинець Олені Дмитрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:101:0147), площею 0.2500га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, вулиця ---------.                            

 3. Пропонувати громадянці Фенинець Олені Дмитрівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1596 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                                   

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Фенинець Василя 

Васильовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця ----------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Фенинець Василя Васильовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Фенинець Василю Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:101:0150), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------.                            

 3. Пропонувати громадянину Фенинець Василю Васильовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.) 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1597 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                            

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянки Балог Надії 

Федорівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця --------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Балог Надії Федорівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Балог Надії Федорівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0279), площею 0.0673 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, вулиця ---------.                            

 3. Пропонувати громадянці Балог Надії Федорівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1598 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянки Пацан Олени 

Іванівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця -------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Пацан Олени Іванівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Пацан Олені Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0369), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, вулиця --------.                            

 3. Пропонувати громадянці Пацан Олені Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1599 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Стеблака Юрія 

Юрійовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця --------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Стеблака Юрія Юрійовича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Стеблаку Юрію Юрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0278), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця ------.                            

 3. Пропонувати громадянину Стеблаку Юрію Юрійовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1600 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Паука Віктора 

Михайловича, мешканця села Завидово, вулиця -------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Паука Віктора Михайловича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Пауку Віктору Михайловичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:006:0203), площею 

0.1781 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------.                            

 3. Пропонувати громадянину Пауку Віктору Михайловичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1601 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянки Вовк Ганни Іванівни, 

мешканки села Бенедиківці, вулиця --------, враховуючи рекомендації комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Вовк Ганни Іванівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Вовк Ганні Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:11:101:0114), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Бенедиківці, вулиця -------.                            

 3. Пропонувати громадянці Вовк Ганні Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1602 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                                    

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Локеса Івана 

Івановича, мешканця села Бенедиківці, вулиця ----------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Локеса Івана Івановича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Локесу Івану Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:11:101:0113), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Бенедиківці, вулиця --------.                            

 3. Пропонувати громадянину Локесу Івану Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1603 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                                    

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадян Лавра Марії Іванівни та 

Лавра Михайла Степановича, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадян Лавра Марії Іванівни та Лавра Михайла Степановича для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянам Лавра Марії Іванівні (розмір частки власності 

3/4) та Лавра Михайлу Степановичу (розмір частки власності 1/4) у спільну 

часткову власність земельну ділянку площею 0.2500 га. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (кадастровий номер 2122782800:10:001:0151), за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця -

------.                            

 3. Пропонувати громадянам Лавра Марії Іванівні та Лавра Михайлу 

Степановичу звернутися до державного реєстратора із заявою про державну 

реєстрацію права власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1604 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                            

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянки Мучичка Віти 

Михайлівни, мешканки села Червеньово, -----, враховуючи рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Мучичка Віти Михайлівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Мучичка Віті Михайлівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:001:0120), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Червеньово, ------.                            

 3. Пропонувати громадянці Мучичка Віті Михайлівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1605 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Янцо Василя 

Юрійовича, мешканця села Драгиня, ------ , враховуючи рекомендації комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Янцо Василя Юрійовича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Янцо Василю Юрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:12:004:0034), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Драгиня------.                            

 3. Пропонувати громадянину Янцо Василю Юрійовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1606 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та подані  матеріали громадянки Лацков Матіл 

Золтанівни, мешканки села Домбоки, вулиця --------, враховуючи рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянки Лацков Матіл Золтанівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Лацков Матіл Золтанівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:12:001:0027), площею 0.0560 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Домбоки, вулиця --------.                            

 3. Пропонувати громадянці Лацков Матіл Золтанівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1607 

 

                            Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 

Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянки Лоґойда Анни 

Тиборівни, мешканки села Руське, вулиця -------, враховуючи рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Лоґойда Анни Тиборівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Лоґойда Анні Тиборівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:14:000:0839), площею 0.1998 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Руське, вулиця -------.                            

 3. Пропонувати громадянці Лоґойда Анні Тиборівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1608 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та подані  матеріали громадянина Деркача Івана 

Івановича,  мешканця села Руське, вулиця -------, враховуючи рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянина Деркача Івана Івановича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Деркачу Івану Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:14:000:0363), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Руське, вулиця  -------.                            

 3. Пропонувати громадянину Деркачу Івану Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1609 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                                   

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянки Понижан Ганни 

Юріївни, мешканки  міста Свалява вулиця -------, враховуючи рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Понижан Ганни Юріївни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Понижан Ганні Юріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:11:000:0055), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Кузьмино, ----- .                            

 3. Пропонувати громадянці Понижан Ганні Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1610 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                                   

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Балко Івана 

Михайловича, мешканця села Великі Лучки, вулиця ---------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Балко Івана Михайловича  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Балко Івану Михайловичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0275), площею 

0.0677 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця                    

---------.                            

 3. Пропонувати громадянину Балко Івану Михайловичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1611 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Балога Іштвана 

Іштвановича,  мешканця с. Великі Лучки, вул. ------, враховуючи рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Балога Іштвана Іштвановича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Балогу Іштвану Іштвановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0281), площею 

0.0999 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця ------.                            

 3. Пропонувати громадянину Балогу Іштвану Іштвановичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1612 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянки Хома Ганни 

Андріївни, мешканки села Великі Лучки, вулиця --------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Хома Ганни Андріївни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Хома Ганні Андріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0384), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, вулиця -------.                            

 3. Пропонувати громадянці Хома Ганні Андріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1613 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Когутича Василя 

Івановича, мешканця села Ракошино, вулиця --------, враховуючи рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Когутича Василя Івановича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Когутичу Василю Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:101:0060), площею 

0.2000 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця ------.                            

 3. Пропонувати громадянину Когутичу Василю Івановичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1614 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                                     

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянки Кость Ганни 

Василівни, мешканки села Ракошино, вулиця -------, враховуючи рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Кость Ганни Василівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Кость Ганні Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:101:0061), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Ракошино, вулиця -------.                            

 3. Пропонувати громадянці Кость Ганні Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1615 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                                    

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Машкара Іштвана 

Міклошовича, мешканця села Ракошино, вулиця ------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Машкара Іштвана Міклошовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Машкара Іштвану Міклошовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:101:0062), площею 

0.1079 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вул. --------.                            

 3. Пропонувати громадянину Машкара Іштвану Міклошовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.) 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1616 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                                 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Микитича Івана 

Томашовича, мешканця села Руське, вулиця --------, враховуючи рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Микитича Івана Томашовича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Микитичу Івану Томашовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:14:000:0368), площею 

0.1335 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Руське, вул. ------.                            

 3. Пропонувати громадянину Микитичу Івану Томашовичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1617 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                             

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Доринець Івана 

Васильовича, мешканця села Медведівці, вулиця -------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Доринець Івана Васильовича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Доринець Івану Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:12:000:0133), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Медведівці, вулиця -------.                            

 3. Пропонувати громадянину Доринець Івану Васильовичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1618 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   55 Закону 

України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію                              

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали громадянина Гедьо Івана 

Федоровича, мешканця міста Мукачево, вулиця --------, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Гедьо Івана Федоровича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Гедьо Івану Федоровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:14:000:0021), площею 0.1078 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Шкуратівці, вулиця -------.                            

 3. Пропонувати громадянину Гедьо Івану Федоровичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1619 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина 

Ремета Віталія Дмитровича, мешканця села Кайданово, вулиця ------, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва громадянина Ремета Віталія 

Дмитровича. 

2. Передати громадянину Ремета Віталію Дмитровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:14:000:0370), площею 

0.1000 га. для індивідуального садівництва, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Руське, ділянка, №19. 

3. Пропонувати громадянину Ремета Віталію Дмитровичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1620 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина Цап 

Олександра Костянтиновича, мешканця міста Мукачево, вул. ------,  

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва громадянина Цап Олександра 

Костянтиновича . 

2. Передати громадянину Цап Олександру Костянтиновичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:14:000:0359), площею 

0.1000 га. для індивідуального садівництва, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Руське, ділянка, №27. 

3. Пропонувати громадянину Цап Олександру Костянтиновичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1621 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Балога Іштвана Іштвановича,  мешканця с. Великі Лучки, вул. ------- та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Балогу Іштвану Іштвановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2500 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,             

село Великі Лучки, урочище «Човни-ГСМ» на території  Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Балогу Іштвану Іштвановичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1622 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки  Балог 

Марії Василівни, мешканки с. Великі Лучки, вул. -------  та подані матеріали, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Балог Марії Василівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.1426 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, 

урочище «Гречканя» на території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Балог Марії Василівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1623 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Балога Юрія Юрійовича,  мешканця с. Великі Лучки, вул. -------  та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину  Балогу Юрію Юрійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1243 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,                  

село Великі Лучки, вулиця -------- на території  Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину  Балогу Юрію Юрійовичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1624 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Болдижар Тетяни Петрівни,  мешканки с. Великі Лучки, вул. -------  та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Болдижар Тетяні Петрівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.3000 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,                      

село Великі Лучки, урочище «Шафариканя» на території  Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Болдижар Тетяні Петрівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1625 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина Варга 

Василя Івановича,  мешканця с. Великі Лучки, вул. ------- та подані матеріали, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Варга Василю Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1927 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище «Вишнє поле» на території  Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Варга Василю Івановичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1626 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина Варга 

Владислава Степановича,  мешканця села Великі Лучки, вулиця ------- та 

подані матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Варга Владиславу Степановичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.4000 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, урочище «Шафариканя» на території  

Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Варга Владиславу Степановичу замовити 

в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1627 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Гундорової Олени Іванівни,  мешканки с. Великі Лучки, вул. ------- та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Гундоровій Олені Іванівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2500 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище «Вишнє поле» на території  Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Гундоровій Олені Іванівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1628 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина  Герц 

Василя Івановича,  мешканця с. Великі Лучки, вул. -------- та подані матеріали, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Герц Василю Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1900 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище «Човни» на території  Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Герц Василю Івановичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1629 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Проць 

Діани Ярославівни,  мешканки с. Великі Лучки, вул. ------- та подані матеріали, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Проць Діані Ярославівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1700 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Червеньово, урочище «Губаштів» на території  Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Проць Діані Ярославівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1630 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина Козар 

Дмитра Володимировича,  мешканця с. Великі Лучки, вул.  -------  та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Козар Дмитру Володимировичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.3267 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, урочище «ГСМ» на території  Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Козар Дмитру Володимировичу замовити 

в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1631 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки            

Луца Марії Юріївни,  мешканки с. Великі Лучки, вул. ------ та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Луца Марії Юріївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.1237 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, 

урочище «Вишнє поле» на території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Луца Марії Юріївні замовити в організаціях, 

що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде прийнято рішення 

про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1632 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Олексієнко Оксани Юріївни,  мешканки с. Великі Лучки, вул. ------ та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Олексієнко Оксані Юріївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1067 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище «Вишнє поле» на території  Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Олексієнко Оксані Юріївні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1633 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Пацан 

Олени Іванівни,  мешканки с. Великі Лучки, вул. ---------  та подані матеріали, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Пацан Олені Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.1300 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, 

вулиця -------- на території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Пацан Олені Іванівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1634 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки           

Пона Любові Іванівни,  мешканки міста Львів, вул. -------  та подані матеріали, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Пона Любові Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.2200 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, 

урочище «Вишнє поле» на території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Пона Любові Іванівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1635 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Стеблака Юрія Юрійовича,  мешканця с. Великі Лучки, вул. ---------- та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Стеблаку Юрію Юрійовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 0.0477 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, вулиця --------- на території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Стеблаку Юрію Юрійовичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1636 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Стеблака Юрія Юрійовича,  мешканця с. Великі Лучки, вул. --------- та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

2. Надати громадянину Стеблаку Юрію Юрійовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 0.2230 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище «Шафариканя» на території  Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Стеблаку Юрію Юрійовичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1637 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Тадлера Йосипа Йосиповича,  мешканця с. Великі Лучки, вул. -------- та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Тадлеру Йосипу Йосиповичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1543 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, вул. ------- на території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Тадлеру Йосипу Йосиповичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1638 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Удута Івана Георгійовича,  мешканця с. Великі Лучки, вул. --------  та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Удуту Івану Георгійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.3247 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище «Беканя» на території  Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Удуту Івану Георгійовичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1639 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Фенинець Олени Дмитрівни,  мешканки с. Великі Лучки, вул. ------- та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Фенинець Олені Дмитрівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2789 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище «Толока» на території  Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Фенинець Олені Дмитрівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1640 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Федак 

Олени Іванівни,  мешканки с. Великі Лучки, вул. ------ та подані матеріали, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Федак Олені Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.2380 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, 

урочище «Вишнє поле» на території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Федак Олені Іванівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1641 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина  Бара 

Василя Федоровича,  мешканця с. Ракошино, вул. ------ та подані матеріали, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Бара Василю Федоровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.0849 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Кайданово, вулиця -------- на території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Бара Василю Федоровичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1642 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Мочкош Надії Павлівни,  мешканки с. Кайданово, вул. ------- та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Мочкош Надії Павлівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.3238 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Кайданово,  вулиця 

-------- на території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Мочкош Надії Павлівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1643 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Лендєл Магдалини Іванівни,  мешканки с. Чопівці, вул. ------- та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Лендєл Магдалині Іванівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2749 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Чопівці, вул. -------на території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Лендєл Магдалині Іванівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1644 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Лецовича Дмитра Золтановича,  мешканця с. Чопівці, вул. -------- та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Лецовичу Дмитру Золтановичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.2341 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Чопівці, урочище «Мочар» на території  Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Лецовичу Дмитру Золтановичу замовити 

в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1645 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Пензелик Івана Івановича,  мешканця с. Чопівці, вул. ------- та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Пензелик Івану Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2387 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Чопівці, вулиця ------ на території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Пензелик Івану Івановичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1646 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки   Паук 

Марти Іванівни,  мешканки с. Зняцьово, вул. -------- та подані матеріали, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Паук Марті Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.4723 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово на 

території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Паук Марті Іванівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1647 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки  Чечур 

Надії Василівни,  мешканки с. Зняцьово, вул. ------ та подані матеріали, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Чечур Надії Василівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.1523 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово на 

території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Чечур Надії Василівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1648 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки  Чепак 

Наталії Василівни,  мешканки с. Драгиня, ---- та подані матеріали, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Чепак Наталії Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.3146 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Драгиня на території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Чепак Наталії Василівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1649 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Юрочко Надії Іванівни,  мешканки села Червеньово, ------ та подані матеріали, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Юрочко Надії Іванівні дозвіл на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність: 

     - орієнтовною площею 0.0955 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Червеньово, урочище «Сідовці» на території  Великолучківської сільської 

ради; 

    - орієнтовною площею 0.1500 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Червеньово, урочище «Лази» на території  Великолучківської сільської ради; 

 

           2. Пропонувати громадянці Юрочко Надії Іванівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проекти землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, після розгляду яких буде 

прийнято рішення про передачу земельних ділянок у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.).  

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1650 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина Курта 

Василя Васильовича,  мешканця с. Червеньово, ---- та подані матеріали, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Курта Василю Васильовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.7500 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Зняцьово на території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати  громадянину Курта Василю Васильовичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1651 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Болдижара Михайла Михайловича,  мешканця села Ракошино, вулиця --------  

та подані матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Болдижару Михайлу Михайловичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.3432 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Руське, вул. -------- на території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Болдижару Михайлу Михайловичу  

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду 

якого буде прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1652 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Доктора Олександра Олександровича,  мешканця села Ракошино, вулиця ----- 

та подані матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Доктору Олександру Олександровичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.1167 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Ракошино, вулиця ------ на території  Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Доктору Олександру Олександровичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду 

якого буде прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1653 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки          

Біша Валентини Василівни,  мешканки села Зняцьово, вулиця -------- та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Біша Валентині Василівні дозвіл на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність: 

- орієнтовною площею 0.2474 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Зняцьово на території  Великолучківської сільської ради; 

- орієнтовною площею 0.0708 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Зняцьово на території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Біша Валентині Василівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проекти землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, після розгляду яких буде 

прийнято рішення про передачу земельних ділянок у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1654 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки           

Хома Ганни Андріївни,  мешканки с. Великі Лучки, вул. ------ та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Хома Ганні Андріївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.0747 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, 

вулиця ------- на території  Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Хома Ганні Андріївні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1655 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Давида Віктора Васильовича,  мешканця с. Великі Лучки, вул. ------- та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Давиду Віктору Васильовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.0300 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, вулиця Мукачівська на території  Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Давиду Віктору Васильовичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1656 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Бубича Івана Михайловича,  мешканця села Ракошино, вулиця ------- та подані 

матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Бубичу Івану Михайловичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0,0530 га., для індивідуального садівництва за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, с. Кайданово, вул. --------- на 

території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Бубичу Івану Михайловичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1657 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Белінського Сергія Сергійовича, мешканця села Зняцьово, вулиця --------- та 

подані матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Белінському Сергію Сергійовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною  площею 0.1820 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця --------. 

 

           2. Пропонувати  громадянину Белінському Сергію Сергійовичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    

Сільський голова                                                            Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1658 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина            

Пуга Василя Васильовича, мешканця села Драгиня, ----- та подані матеріали, 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Пуга Василю Васильовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною  

площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Драгиня. 

 

           2. Пропонувати  громадянину Пуга Василю Васильовичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    

Сільський голова                                                            Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1659 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Ховпей Світлани Василівни, мешканки села Зняцьово, вулиця --------- та 

подані матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Ховпей Світлані Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною  

площею 0.1777 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово. 

 

           2. Пропонувати  громадянці Ховпей Світлані Василівні  замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    

Сільський голова                                                            Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТЇ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1660 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
 

        Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», ст. 12, 22, 81, пунктів 16, 17 розділу Х 

«Перехідних положень» Земельного кодексу України, розглянувши заяви 

громадян про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) за межами населеного пункту,  взамін сертифікатів на 

право на земельні частки (пай), Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянам, власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай), дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), взамін сертифікатів на право на земельну частку (пай) на території 

Великолучківської сільської ради, за межами населеного пункту (згідно з 

додатком). 

2. Пропонувати громадянам, власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай), розробити технічні документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

подати на розгляд та затвердження у встановленому порядку на черговій сесії 

сільської ради. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.) 

 

 Сільський голова                                                         Василь КОШТУРА 

 

                                                                             

 



 

 

 

                                                                                               ДОДАТОК  

                                                                                               до рішення  

                                                                                        04.02.2022 № 1660 

 

СПИСОК 
громадян-власників  сертифікатів  на право  на земельну  частку(пай), яким 

надається дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) взамін 

сертифікатів на право на земельні частки (пай) на території    

Великолучківської  сільської  ради, за межами населених пунктів  

 
№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я, по-

батькові 

Адреса Серія та номер 

сертифіката 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Урочище  

1 

 

 

 

 

 

Бурч 

Іван  

Ілліч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область, 

Мукачівський район, 

місто Мукачево 

вул. ---- 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ЗК № 0100109 
0.0690 га 

 

 

0.1686 га 

 

 

0.0260 га 

 

 

0.2200 га 

 

 

0.1373 га 

 

 

0.2750 га 

 

урочище 

«Бікіші» 

 

урочище 

«Потоки» 

 

урочище 

«Мартинкерт» 

 

урочище 

«Гарачин» 

 

урочище 

«Город» 

 

урочище 

«Левритин» 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Габовда  

Любов  

Юріївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область, 

Мукачівський район, 

село  Великі Лучки 

вул. ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК № 0118509 

0.0690 га 

 

 

0.1688 га 

 

 

0.0260 га 

 

 

0.2486 га 

 

 

0.0287 га 

 

 

0.1666 га 

 

 

0.1711 га 

урочище 

«Бікіші» 

 

урочище 

«Потоки» 

 

урочище 

«Мартинкерт» 

 

урочище 

«Суш» 

 

урочище 

«Сад» 

 

урочище 

«Левритин» 

 

урочище 



 

 

   «Вербник» 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Карашкевич 

Марія 

Василівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область, 

Мукачівський район, 

село  Великі Лучки 

вул. ------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК № 0054323 
0.0690 га 

 

 

0.1686 га 

 

 

0.0260 га 

 

 

0.2201 га 

 

 

0.0429 га 

 

 

0.2751 га 

 

 

0.1372 га 

 

урочище 

«Бікіші» 

 

урочище 

«Потоки» 

 

урочище 

«Мартинкерт» 

 

урочище 

«Гарачин» 

 

урочище 

«Сад» 

 

урочище 

«Левритин» 

 

урочище 

«Город» 

 

Секретар                                                            Ірина ГАМОВИЧ  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТЇ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1661 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
 

        Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», ст. 12, 22, 81, пунктів 16, 17 розділу Х 

«Перехідних положень» Земельного кодексу України, розглянувши заяви 

громадян про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) за межами населеного пункту,  взамін сертифікатів на 

право на земельні частки (пай), Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянам, власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай), дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), взамін сертифікатів на право на земельну частку (пай) на території 

Великолучківської сільської ради, за межами населеного пункту (згідно з 

додатком). 

2. Пропонувати громадянам, власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай), розробити технічні документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

подати на розгляд та затвердження у встановленому порядку на черговій сесії 

сільської ради. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.) 

 

 Сільський голова                                                         Василь КОШТУРА 

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1662 

 

  Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний земельний 

кадастр», Законом України  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»,  статями 12, 118, 121, 

186-1 Земельного кодексу України, розглянувши заяву гр. Білинської Марії 

Василівни, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі ( на місцевості)  та подані 

матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості), 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Білинської 

Марії Василівни. 

 

2. Передати у власність громадянці Білинській Марії Василівні 

земельну ділянку кадастровий номер: 2122781200:04:002:0074, площею            

0.3200 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, на території 

Великолучківської сільської ради, урочище «Беканя», Д-52. 

 

3. Пропонувати громадянці Білинській Марії Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельні ділянки. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА                                                       

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки власнику 

сертифіката на право на земельні частки (паї) та затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок в натурі 

 (на місцевості) 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1663 

 

           Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, статтями 12, та пункту 12, 158 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву Сидун Наталії Іванівни та  подані матеріали,  

беручи до уваги рекомендації  комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

  

           1. Затвердити  акт №1 постійної земельної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

Великолучківської сільської ради від 01.02.2022 року про погодження 

суміжної межі земельної ділянки.  

      2. Встановити та погодити суміжну межу земельної ділянки між 

дворогосподарствами гр. Сидун Н.І. та Добрянським В. за адресою с. Зняцьово 

вул. -----, згідно геодезичної зйомки ТзОВ «Трегер» по технічній документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування  житлових будівель та споруд, площею 0.25га, за адресою с. 

Зняцьово вул. Мира,54, а саме:  

від Б до В (т.2-т.3)-3.20м., (т.3-т.4)-17.91м., (т.4-т.5)-11.98м., (т.5-т.6)-

7.68м., (т.6-т.7)-9.30м., (т.7-т.8)-7.39м., (т.8-т.9)-20.08м., (т.9-т.10)-4.80м., 

(т.10-т.11)-67.44м., (т.11-т.12)-21.78м. 

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 

 

 

 

             Про  встановлення і погодження меж земельної ділянки 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1664 

 

           Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, статтями 12, та пункту 12, 158 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву Чуп Ганни Юріївни, мешканки села Кальник,          

вул. ------ та  подані матеріали,  беручи до уваги рекомендації  комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

  

           1. Затвердити  акт №2 постійної земельної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

Великолучківської сільської ради від 01.02.2022 року про погодження 

суміжної межі земельної ділянки.  

     2. Встановити та погодити суміжну межу земельної ділянки між 

дворогосподарствами  Чуп Г.Ю. та Дудаш М. за адресою с. Кальник                    

вул. ---- по технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд, виготовленої ТОВ 

«Трегер» площею 0.2500 га, за адресою с. Кальник    вул. -------, а саме:  

від Б до В (т.2-т.3)-4.95м., (т.3-т.4)-3.65м., (т.4-т.5)-15.91м., (т.5-т.6)-

12.49м., (т.6-т.7)-7.26м., (т.7-т.8)-19.74., (т.8-т.9)-6.03м., (т.9-т.10)-58.21м., 

(т.10-т.11)-27.24м.  

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 

 

 

             Про  встановлення і погодження меж земельної ділянки 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1665 

 

           Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, статтями 12, та пункту 12, 158 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Шелак Василя Васильовича, мешканця села 

Дубрівка, вул. ----- та  подані матеріали,  беручи до уваги рекомендації  комісії 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

  

           1. Затвердити  акт №3 постійної земельної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

Великолучківської сільської ради від 01.02.2022 року про погодження 

суміжної межі земельної ділянки.  

      2. Встановити та погодити суміжну межу земельної ділянки                                

гр. Шелак В.В. за адресою с. Ракошино вул. ------ та гр. Товт Є.                              

вул. ------ по проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства виготовленої  ТОВ «Трегер»  

площею 0.0333га, за адресою с. Ракошино, вул. --------, а саме:  

від В до Б (  т.10-т.11)-9.36м. 

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

             Про  встановлення і погодження меж земельної ділянки 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1666 

 

           Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, статтями 12, та пункту 12, 158 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Матейко Алли Михайлівни, мешканки села 

Зняцьово, вул. ------- та  подані матеріали,  беручи до уваги рекомендації  

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

  

           1. Затвердити  акт №4 постійної земельної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

Великолучківської сільської ради від 01.02.2022 року про погодження 

суміжної межі земельної ділянки.  

          2. Встановити та погодити межову лінію між земельними ділянками  

дворогосподарств  Матейко А.М. за адресою с. Зняцьово вул. ------- та           

Сідун І. вул. -------, згідно геодезичної зйомки ФОП Готра С.І. по технічній 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку та 

споруд, площею 0.2456га., а саме: 

       Від А до Д (т.1-т.16) –2.91м., (т.16-т.15) – 20.05м., (т.15 –т.14)- 9.62м., 

(т.14-т.13)-13.84м., (т.13-т.12)-14.62м., (т.12-т.11)-138.50м., (т.11-т.10)-98.33м. 

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

             Про  встановлення і погодження меж земельної ділянки 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1667 

 

Про надання згоди на поділ земельної ділянки  

комунальної власності 
 

Відповідно до статті 186 Земельного кодексу України, статей 12, 83 

Земельного кодексу України, статей 19, 56 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши заяву  ПрАТ «Закарпаттяобленерго», беручи до уваги листи 

САД в Закарпатській області 9включно з листом від 31.01.22), враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Надати згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності, 

яка перебуває в постійному користуванні  ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на 

підставі державного акту на право постійного користування від 16.10.1995 

року  серія І-ЗК №000980, кадастровий номер: 2122786800:14:000:0357, 

загальною площею 0.8113 га, що розміщена за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Ракошино, вулиця Європейська, 2, на три окремі 

земельні ділянки без зміни їх цільового призначення: 

- орієнтовною площею 0.1462 га; 

- орієнтовною площею 0.3728 га; 

- орієнтовною площею 0.2924 га. 

2. Пропонувати Приватному акціонерному товариству  

«Закарпаттяобленерго» укласти договір із землевпорядною організацією, що 

має відповідні дозволи (ліцензії), на виконання робіт щодо поділу земельної 

ділянки зазначеної у п. 1 цього рішення. 

3. Розроблену у відповідності до чинного законодавства технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки подати на 

затвердження сесії Великолучківської сільської ради. 

4. Врахувати, що земельна ділянка, орієнтовною площею 0.1462 га. 

«резервується» для цілей розміщення об’їздної автодороги в с.Ракошино 

Мукачівського району, згідно проекту будівництва. 

 

 

 



 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 

Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022  с.Великі Лучки                      № 1668 

 

Про затвердження технічної документації 

про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,  

цільове призначення- для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі  

електричної та теплової енергії 
 

                Розглянувши технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки, яка планується надати в оренду ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії на території Великолучківської сільської ради,  керуючись ст. 12, 59, 

93, 124, 186 Земельного кодексу України, ст. 13, 23 Закону України «Про 

оцінку земель», Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 
 

1.  Затвердити технічну документацію про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка планується надати в оренду ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (опора №24, ЛЕП 110 кВ «Мукачево р. –Берегово 4» №115), 

розташована за межами населених пунктів на території Великолучківської 

сільської ради, кадастровий номер: 2122781200:01:007:0833), загальною 

площею 0.0007 га, з визначеною сумою 414 грн. 30 коп. (чотириста 

чотирнадцять грн. 30 коп.). 

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки підлягає щорічній 

індексації відповідно до вимог діючого законодавства. 

3. Оприлюднити дане рішення згідно вимог чинного законодавства. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                            Василь КОШТУРА  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

04.02.2022 с.Великі Лучки                      № 1669 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  пунктом 24 Перехідних положень Земельного 

кодексу України, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Провести перереєстрацію земель державної власності в 

комунальну власність Великолучківської сільської ради: 

-  Кадастровий номер 2122781200:04:007:0001 цільове призначення - 

01.02 для ведення фермерського господарства площею 1.1га; 

-  Кадастровий номер 2122781200:03:007:0382 цільове призначення - 

16.00-землі запасу площею 37.6824га.; 

-  Кадастровий номер 2122786800:07:025:0895 цільове призначення-

01.01.-для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

- Кадастровий номер 2122786800:03:101:0020 цільове призначення- для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площею 

0.2471га. 

- Кадастровий номер 2122786800:03:101:0014 цільове призначення-

03.07.- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0.3042га. 

- Кадастровий номер 2122783400:05:000:0022 цільове призначення- 

16.00- землі запасу площею 19.6264га. 

- Кадастровий номер 2122783400:05:000:0028 цільове призначення -

16.00-землі запасу площею 15.4129га. 

-  Кадастровий номер 2122783400:05:000:0027 цільове призначення -

16.00-землі запасу площею 1.0 га 

-  Кадастровий номер 2122783400:05:000:0026 цільове призначення -

16.00-землі запасу площею 1.0га 

-  Кадастровий номер 2122783400:05:000:0025 цільове призначення -

16.00-землі запасу площею 1.0га 

-  Кадастровий номер 2122783400:05:000:0024 цільове призначення -

16.00-землі запасу, площею 1.0га; 

-  Кадастровий номер 2122786800:07:025:0895 цільове призначення - 

01.01 землі сільськогосподарського призначення, площею 5.9207га.    

 

Про передачу  земель в комунальну власність 



 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.).   

 

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 
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