
  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022  с.Великі Лучки                      № 1672 

 

     Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши інформацію головуючого про визнання російської федерації 

державою - агресором, з метою захисту державного суверенітету та територіальної 

цілісності України, Великолучківська сільська рада  ВИРІШИЛА: 
 

1. Визнати російську федерацію державою - агресором, яка всебічно 

підтримує тероризм та блокує діяльність Ради Безпеки ООН, чим ставить під 

загрозу мир і безпеку. 

 

2. Секретарю сільської ради Строїн О.Ю. оприлюднити дане рішення 

на офіційному сайті сільської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Про  визнання російської федерації державою - агресором 

 



 

 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022                               с.Великі Лучки                                №  1673 

 

 

Про внесення змін до 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 2022 рік 

 

Керуючись пунктом 22 статті 26 „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести наступні зміни до 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 2022 рік, затвердженої 

рішенням п′ятнадцятої сесії восьмого скликання від 04 лютого 2022 року № 1534, 

а саме:  

- 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” викласти в новій редакції  (додається). 

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

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

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

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Василя КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 



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 

Виконання, 

рік 

Всього 

по 

програмі 

(грн.) 

За рахунок бюджетів 

Ін

ші 

дж

е- 

рел

а 

Разом Облас-

ний 

Район-

ний 

Сільс

ь-кий 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Виготовлення ПКД  по 

об’єкту „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  49900 49900 - - 49900 - 

Експертиза по об’єкту 

„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 17000 17000 - - 17000 - 

Виготовлення ПКД    по 

об’єкту „Капітальний ремонт 

вулиці №№ 392А - 423 в 

с.Червенево Мукачівського 

району Закарпатської області” 

2022 49950 49950 - - 49950 - 

Експертиза по об’єкту 

„Капітальний ремонт вулиці 

№№ 392А - 423 в с.Червенево 

Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2022 15050 15050 - - 15050 - 

Виготовлення ПКД  по 

об’єкту „Капітальний ремонт 

вулиці №№ 80 - 113 в  с. 

Червенево Мукачівського 

району Закарпатської області” 

2022 49950 49950 - - 49950 - 

Експертиза по об’єкту 

„Капітальний ремонт вулиці 

№№ 80 - 113 в  с. Червенево 

Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2022 15050 15050 - - 15050 - 

Виготовлення ПКД по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Садова в с.Ракошино 

2022 49900 49900 - - 49900 - 



Мукачівського району 

Закарпатської області” 

Експертиза по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Садова в с.Ракошино 

Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2022 15700 15700 - - 15700 - 

Виготовлення ПКД по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Кукушкіна в с.Ракошино 

Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2022 49950 49950 - - 49950 - 

Експертиза по об’єкту 

„Капітальний ремонт вулиці 

Кукушкіна в с.Ракошино 

Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2022 15050 15050 - - 15050 - 

Виготовлення ПКД по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Кольки в с.Ракошино 

Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2022 49900 49900 - - 49900 - 

Експертиза по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Кольки в с.Ракошино 

Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2022 15700 15700 - - 15700 - 

Виготовлення ПКД по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Космонавтів в с.Ракошино 

Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2022 49900 49900 - - 49900 - 

Експертиза по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Космонавтів в с.Ракошино 

Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2022 15500 15500 - - 15500 - 

Виготовлення ПКД по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Миру в с.Кальник 

Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2022 49900 49900 - - 49900 - 

Експертиза по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Миру в с.Кальник 

Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2022 15100 15100 - - 15100 - 

Виготовлення ПКД по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Гагаріна в с.Кальник 

Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2022 49950 49950 - - 49950 - 

Експертиза по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Гагаріна в с.Кальник 

2022 17050 17050 - - 17050 - 



Мукачівського району 

Закарпатської області” 

Виготовлення ПКД по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Вишнева в с.Великі Лучки 

Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2022 49900 49900 - - 49900 - 

Експертиза по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Вишнева в с.Великі Лучки 

Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2020 17100 17100 - - 17100 - 

Виготовлення ПКД по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Різна в с.Великі Лучки 

Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2022 49950 49950 - - 49950 - 

Експертиза по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Різна в с.Великі Лучки 

Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2020 17050 17050 - - 17050 - 

Виготовлення ПКД по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Миру - Галаська в с.Великі 

Лучки Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2022 49950 49950 - - 49950 - 

Експертиза по об’єкту 

„Капітальний ремонт вул. 

Миру - Галаська в с.Великі 

Лучки Мукачівського району 

Закарпатської області” 

2022 17050 17050 - - 17050 - 

 

Разом 

 

 791500 791500 - - 
79150

0 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022                                      с.Великі Лучки                                №  1674 

 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку земельних відносин в 

Великолучківській  територіальній громаді на  

2022-2025 рр. 

 

Керуючись пунктом 22  статті 26 „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

рішення позачергової сесії восьмого скликання Закарпатської обласної ради від  

28 лютого 2022 року № 563 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 

23.12.2021 № 527 Про обласний бюджет на 2022 рік” (зі змінами від 16.02.2022), 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести наступні зміни та доповнення до Програми розвитку земельних 

відносин в Великолучківській  територіальній громаді на 2022-2025 рр., 

затвердженої рішенням п′ятнадцятої сесії восьмого скликання від 04 лютого 2022 

року  № 1517, а саме:  

- підпункт 1.1. пункту 1 „Паспорт Програми розвитку земельних відносин 

в Великолучківській  територіальній громаді на 2022-2025 рр.” викласти в новій 

редакції  (додається); 

-  пункт 5 „Фінансове забезпечення Програми” викласти в новій редакції  

(додається). 

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

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

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

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. Паспорт Програми розвитку земельних відносин в 

Великолучківській територіальній громаді на 2022-2025 рр.   

 

Назва Програми Програма розвитку земельних відносин  

в 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” 

Ініціатори розроблення 

Програми Великолучківська сільська рада 

 Розробник Програми  Великолучківська сільська рада 

Відповідальні виконавці 

Програми Постійна депутатська комісія з питань  

Строки реалізації Програми  2022-2025 роки 

Джерела фінансування 

Програми Обласний бюджет, сільський бюджет 

Обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

відповідно до затвердженого обсягу 

фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

здійснюватися на підставі відповідних кошторисів. 

Обсяги витрат на проведення заходів, передбачених  

Програмою розвитку земельних відносин в Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022-2025 рр. 

 

 

Обсяги витрат, необхідних на виконання заходів, передбачених Програмою, 

зазначені орієнтовно та можуть змінюватись залежно від фінансування 

відповідно до затверджених видатків бюджету на відповідний рік. 

 

 

 

 

 

 

Зміст заходу 

Обсяги фінансування, гривень 

 у тому числі 

Всього 
2022 рік 2023 рік 2024 рік 

2025 рік 

 
обласний 

бюджет 

сільський 

бюджет  

обласний 

бюджет 

сільський 

бюджет 

обласний 

бюджет 

сільський 

бюджет 

обласний 

бюджет 

сільський 

бюджет 

Організація 

розроблення технічної 

документації із 

землеустрою щодо 

інвентаризації  

 

- - - - - - - - - 

Розроблення 

документації з 

нормативної грошової 

оцінки земель 

населених пунктів 

територіальної 

громади 

700000 100000 600000 - - - - - - 

Розроблення проекту 

землеустрою щодо 

встановлення (зміни) 

меж населених пунктів 

територіальної 

громади 

50000 - 50000 - - - - - - 

Експерта грошова 

оцінка земельної 

ділянки 
8500 - 8500 - - - - - - 

 

РАЗОМ 

 

758500 100000 658000       



 

 

 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022                                      с.Великі Лучки                                №  1675 

 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту населення 

„Турбота” Великолучківської сільської ради на 2022 рік 

 

Керуючись пунктом 22 статті 26 „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1.Внести наступні зміни та доповнення до Програми соціального захисту 

населення „Турбота” Великолучківської сільської ради на 2022 рік, затвердженої 

рішенням чотирнадцятої  сесії восьмого скликання від 20 грудня 2021 року  № 

1352, а саме:  

- пункт 1 „Паспорт Програми „Турбота” на 2022 рік” ” викласти в новій 

редакції  (додається); 

- пункт 4 „Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів 

та джерел фінансування, строків виконання Програми” викласти в новій редакції  

(додається); 

- пункт 6 „ Напрями діяльності, перелік завдань і заходів та результативні 

показники по Програмі "Турбота" на 2022 рік” викласти в новій редакції  

(додається). 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Василь КОШТУРА 

 

 

 
 

 

 

 



1. Паспорт Програми „Турбота” на 2022 рік 

 

Назва Програми 

Програми соціального захисту населення 

„Турбота” Великолучківської сільської 

ради на 2022 рік  

Ініціатори розроблення 

Програми Великолучківська сільська рада 

 Розробник Програми  Виконком Великолучківської сільської 

ради 

Співрозробники програми Постійна комісія з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва     

Замовник (відповідальний 

виконавець) програми 

Постійна комісія з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва; 

Великолучківська сільська рада       

Учасники (співвиконавці) 

програми 

Депутатський корпус та виконавчий 

комітет сільської ради 

Строки реалізації Програми  2022 рік 

Джерела фінансування 

Програми сільський бюджет 

Обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 1428,0 тис.грн. 

 

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строків виконання Програми 

 

Згідно з Програмою "Турбота" на 2022 рік  пріоритетними завданнями є: 

- надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради - військовослужбовцям та особам, що беруть 

участь в  захисті України проти широкомасштабного вторгнення російської 

федерації в Україну, які зареєстровані та фактично проживають не менше двох 

років і були мобілізовані (залучені) для захисту України проти 

широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну,  з території  

Великолучківської сільської ради, а саме: 

  при пораненні в захисті України проти широкомасштабного 

вторгнення російської федерації в Україні; 

  при загибелі в захисті України проти широкомасштабного 

вторгнення російської федерації в Україну; 

- надання щорічної адресної грошової допомоги  мешканцям 

Великолучківської сільської ради – призваним у Збройні Сили України, 

Національну Поліцію, Державну прикордонну службу України, територіальну 



оборону України для захисту України проти широкомасштабного вторгнення 

російської федерації в Україну; 

- надання щорічної адресної грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської  сільської ради  учасникам АТО (ООС) протягом року при 

наявності коштів; 

- надання щорічної адресної грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради ліквідаторам аварії на ЧАЕС протягом року 

при наявності коштів; 

-  надання щорічної адресної грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради учасникам бойових дій в Афганістані протягом 

року при наявності коштів; 

-   надання одноразової виплати на поховання для мешканців сіл 

Великолучківської сільської ради, які на день смерті були зареєстровані на 

території сільської ради, не досягли пенсійного віку і не перебували у трудових 

відносинах; 

 - надання одноразової  адресної грошової допомоги дітям-інвалідам    

згідно списків, наявних в Великолучківській сільській раді (для отримання 

допомоги необхідно надати документ, який посвідчує інвалідність, допомога 

надається особі, яка зареєстрована та проживає на території Великолучківської 

сільської ради не менше двох років, протягом року при наявності коштів; 

- надання одноразової адресної матеріальної допомоги  інвалідам                     І 

групи згідно списків, наявних в Великолучківській сільській раді (для отримання 

допомоги необхідно надати документ, який посвідчує інвалідність, допомога 

надається особі, яка зареєстрована та проживає на території Великолучківської 

сільської ради не менше двох років, протягом року при наявності коштів, по мірі 

подання документів; 

- забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб та/ або 

евакуйованих їх тимчасового проживання та харчування у зв’язку введенням 

воєнного стану на території України. 

 Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачаються при 

формуванні показників сільського бюджету, виходячи з реальних можливостей. 

За результатами системного аналізу був проведений щорічний 

моніторинг і виникла необхідність фінансування на наступні періоди цих 

заходів.    

 Виконання Програми забезпечується за рахунок коштів  

Великолучківського сільського бюджету з урахуванням його можливостей у 

кожному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний 

захист та соціальне забезпечення. 

Категорія громадян, на яких поширюється дія Програми: незаможні 

верстви населення, пільгова категорія громадян, діти до 18 (вісімнадцять) років. 

Згідно з Програмою "Турбота" на 2022 рік  фінансування проведення 

соціальних заходів становитиме:                                                                                                           
тис. грн 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання Програми 

Рік Усього витрат на 

виконання Програми 2022 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 1428,0 1428,0 

Сільський бюджет 1428,0 1428,0 



 

6. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів та результативні показники по Програмі "Турбота" на 2022 рік 

 

№ п/п Перелік заходів Програми 
Строки 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Сума 

одноразової 

виплати на одну 

особу в 2022 

році (гривень) 

Усього 

витрати 

(гривень) 

1 

 надання адресної одноразової грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради - 
військовослужбовцям та особам, що беруть участь в  

захисті України проти широкомасштабного вторгнення 

російської федерації в Україну, які зареєстровані та 

фактично проживають не менше двох років і були 

мобілізовані (залучені) для захисту України проти 

широкомасштабного вторгнення російської федерації в 

Україну,  з території  Великолучківської сільської ради, 

а саме: 

 

 - при пораненні в захисті України проти 

широкомасштабного вторгнення російської федерації в 
Україні: 

 важкі поранення; 

 важкі поранення з подальшим отриманням 

групи інвалідності 2022 рік 

Великолучківська 

сільська рада Сільський бюджет 

5000,00 

10000,00 200000,00 

- при загибелі в захисті України проти 

широкомасштабного вторгнення російської федерації в 

Україну 2022 рік 

Великолучківська  

сільська рада Сільський бюджет 10000,00 50000,00 

2 

надання щорічної адресної грошової допомоги  

мешканцям Великолучківської сільської ради – 

призваним у Збройні Сили України, Національну 

Поліцію, Державну прикордонну службу України, 

територіальну оборону України для захисту України 

проти широкомасштабного вторгнення російської 

федерації в Україну 2022 рік 

Великолучківська   

сільська рада Сільський бюджет 3000,00 150000,00 

3 

надання щорічної адресної  грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради  учасникам 

АТО (ООС) (58 осіб) 

2022 рік 

Великолучківська 

сільська рада Сільський бюджет 3000,00 

174000,00 

 

 



№ п/п Перелік заходів Програми 
Строки 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Сума 

одноразової 

виплати на одну 

особу в 2022 

році (гривень) 

Усього 

витрати 

(гривень) 

4 

надання щорічної адресної грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради 

ліквідаторам аварії на ЧАЕС (27 осіб) 2022 рік 

Великолучківська  

сільська рада Сільський бюджет 3000,00 81000,00 

5 

 надання щорічної  адресної  грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради учасникам 

бойових дій в Афганістані (21 осіб) 2022 рік 

Великолучківська 

сільська рада Сільський бюджет 3000,00 63000,00 

6 

 надання одноразової виплати на поховання для 
мешканців сіл Великолучківської сільської ради, які на 

день смерті були зареєстровані на території сільської 

ради, не досягли пенсійного віку і не перебувають у 

трудових відносинах  2022 рік 

Великолучківська  

сільська рада Сільський бюджет 3000,00 105000,00 

7 

надання одноразової  адресної грошової допомоги дітям-

інвалідам    згідно списків, наявних у Великолучківській 

сільській раді                 (95 осіб) 2022 рік 

Великолучківська  

сільська рада Сільський бюджет 1000,00 95000,00 

8 

надання одноразової адресної матеріальної допомоги  

інвалідам  І групи згідно списків, наявних у 
Великолучківській сільській раді (для отримання 

допомоги необхідно надати документ, який посвідчує 

інвалідність, допомога надається особі, яка зареєстрована 

та проживає на території Великолучківської сільської 

ради не менше двох років, допомога надається до дня 

села)  (65 осіб) 

2022 рік 

Великолучківська  

сільська рада Сільський бюджет 2000,00 130000,00 

9 

забезпечення соціального захисту внутрішньо 

переміщених осіб та/ або евакуйованих їх тимчасового 

проживання та харчування у зв’язку введенням воєнного 

стану на території України, а саме: 

 

послуги з харчування 

 2022 рік 

Великолучківська  

сільська рада Сільський бюджет - 190000,00 

продукти харчування 
2022 рік 

Великолучківська  

сільська рада Сільський бюджет - 190000,00 

  



 

 

 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята сесія восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

06.04.2022                                  с.Великі Лучки                                  №  1676 

 

 

Про Програму створення та використання місцевого матеріального 

резерву Великолучківської територіальної громади  для запобігання  і 

ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та у особливий період на 

2022 рік 

 

 

   Керуючись пунктом 22 статті статтею 26 „Про місцеве самоврядування в 

Україні” та розпорядженням Мукачівської районної державної адміністрації – 

Мукачівської районної військової адміністрації від 18 березня 2022 року «Про 

місцевий матеріальний резерв», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА:  

 

1.Затвердити Програму створення та використання місцевого 

матеріального резерву Великолучківської територіальної громади  для 

запобігання  і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та у особливий 

період на 2022 рік, що 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення  сімнадцятої сесії восьмого 

скликання Великолучківської 

сільської ради                                                                                           

06.04.2022  № 1675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВОГО  

 МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ 

 І ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 У МИРНИЙ ЧАС ТА У ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД 

 НА 2022 РІК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Великі Лучки 

 2022 

 



 

 

1. Паспорт програми 
 

Найменування 

Програми 

Програма створення та використання  місцевого 

матеріального резерву Великолучківської 

територіальної громади  для запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій у мирний час та у особливий 

період на 2022 рік 

Підстава для 

розроблення Програми 

Закони України: «Про оборону України», «Про 

військовий обов’язок і військову службу», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про 

правовий режим воєнного стану», 

Указів Президента України: від 17.03.2014 №303/2014 

«Про часткову мобілізацію», від 01.05.2014 №447/2014 

«Про заходи щодо підвищення обороноздатності 

держави», від 09.02.2001 №80/2001 «Про заходи щодо 

підвищення рівня захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру», від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

ведення воєнного стану в Україні», від 24 лютого 2022 

року № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» 

Ініціатори розроблення 

Програми 

Великолучківська сільська рада, 

Відділ з питань оборонної, мобілізаційної, призовної 

роботи, цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради 

 Розробник Програми  Великолучківська сільська рада, 

Відділ з питань оборонної, мобілізаційної, призовної 

роботи, цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради 

Відповідальні виконавці 

Програми 

Великолучківська сільська рада, 

Відділ з питань оборонної, мобілізаційної, призовної 

роботи, цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради 

Строки реалізації 

Програми 2022 рік 

Джерела фінансування 

Програми бюджет сільської ради 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього: 

 

 

 

911,6 тис. гривень 

 

у тому числі за рахунок 

бюджет сільської ради 
911,6 тис. гривень 

 
 



2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

 

Різке ускладнення внутрішньополітичної обстановки, втручання 

Російської Федерації у внутрішні справи України, загострення суспільно- 

політичної ситуації на сході України, факти неприхованої агресії, активізація 

дій незаконно створених збройних формувань проросійського спрямування, що 

становить загрозу посягання на територіальну цілісність, ставлять Україну 

перед необхідністю підтримання Збройних Сил України, інших військових 

формувань у боєздатному стані, нарощування їх здатності давати адекватну 

відповідь реальним і потенційним загрозам України.  

На виконання вимог Указів Президента України від 17.03.2014 

№303/2014 «Про часткову мобілізацію», від 01.05.2014 №447/2014 «Про заходи 

щодо підвищення обороноздатності держави», від 24 лютого 2022 року                      

№ 64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні», від 24 лютого 2022 року                 

№ 69/2022 «Про загальну мобілізацію», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 2022 року № 179-р «Про організацію функціонування 

єдиної державної системи цивільного захисту в умовах воєнного стану”, щодо 

забезпечення активізації роботи з комплектування військових частин, 

підрозділів територіальної оборони, зокрема, шляхом прийняття громадян 

України на військову службу за контрактом, органи місцевого самоврядування 

зобов’язані налагодити взаємодію з органами військового управління, 

забезпечити сприяння у вирішенні питань забезпечення військових частин, 

підрозділів територіальної оборони, внутрішньо переміщених осіб. 

 Зазначені умови викликають необхідність формування нової ідеології 

попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), запровадження на 

місцевому рівні невідкладних заходів шляхом розроблення і реалізації 

програми і передбачених нею заходів.  

Програма створення та використання місцевого матеріального резерву 

Великолучківської територіальної громади для запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2022 рік (далі - 

Програма) розроблена відповідно до пункту 4 частини 1 статті 19 Кодексу 

цивільного захисту України, враховуючи Укази Президента України від 

09.02.2001 №80/2001 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», 

постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №775 «Про затвердження 

Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (із змінами), а також законів 

України «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову 

службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про правовий режим 

воєнного стану». 

Програма спрямована на реалізацію в громаді державної політики у сфері 

захисту незалежності та територіальної цілісності Держави, захисту населення 

і територій, попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), 

своєчасного і повномасштабного реагування силами та засобами, а також 

надання допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

(подій) у мирний час та особливий період тощо. 

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на 

території громади у мирний час та особливий період, створюється місцевий 

матеріальний резерв. 
 

 



3. Мета Програми 

 

Метою програми є визначення комплексу організаційних та практичних 

заходів щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту 

населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 

воєнного характеру у мирний час та особливий період від наслідків 

надзвичайних ситуацій шляхом завчасного створення обсягів місцевого 

матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та воєнного характеру та їх наслідків, надання 

термінової допомоги постраждалому населенню. 

 

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми,  

обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Розв'язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру у мирний час та 

особливий період є реалізація державної політики у сфері захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення 

першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій з використанням ресурсів бюджету громади та інших джерел, не 

заборонених законом. 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського 

бюджету в сумі 911,6 тис.гривень: 

 

Обсяг коштів, 

які пропонується залучити для 

виконання Програми 

Всього витрат на виконання Програми, 

тис. гривень, 

 2022рік 

 

Сільський бюджет 

 

911,6 

 

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється у разі за 

потребою. 

5. Завдання та результативні показники Програми 
 

Основними завданнями Програми є:  

забезпечення надійного і сталого функціонування місцевої системи 

оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;  

забезпечення функціонування та розвитку пункту управління та органу 

управління системою цивільного захисту громади; 

створення обсягів місцевого матеріального резерву для запобігання і 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного 

характеру та їх наслідків; 

забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації на території 

громади; забезпечення військових частин, підрозділів територіальної оборони, 

внутрішньо переміщених осіб; 

надання постраждалому населенню необхідної допомоги для 

забезпееяння його життєдіяльності; 

організація культурно-виховних заходів із військовослужбовцями та 

залучення їх до проведення військово-патріотичного виховання молоді. 

 



 

 

Виконання Програми дасть можливість: 

- вирішити  низку питань щодо покращення безпеки Держави та 

населення громади, забезпечити стале функціонування економіки громади, 

реалізувати одне з головних завдань – своєчасне попередження про надзвичайні 

ситуації техногенного, природного та воєнного характеру, захисту населення у 

мирний час та особливий період, забезпечення проведення мобілізації 

людських і транспортних ресурсів; 

- забезпечити функціонування та розвиток пункту управління та органів 

управління системою цивільного захисту громади, створити місцевий 

матеріальний резерв (у тому числі лікарських засобів та засобів медичного 

призначення) для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та воєнного характеру та їх наслідків, забезпечити проведення 

мобілізації людських і транспортних ресурсів та забезпечення військових 

частин, підрозділів територіальної оборони, внутрішньо переміщених осіб, 

облаштувати технічними засобами охорони підприємства комунальної 

власності, установи та організації бюджетної сфери громади. 

Відпуск матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву для 

запобігання  і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 

воєнного характеру та їх наслідків здійснюється за рішенням координаційного 

штабу на період роботи в особливий період, створений розпорядженням 

сільського голови Великолучківської сільської ради від 25 лютого 2022 року № 

16 та рішенням виконавчого комітету Великолучківської сільсїької ради. 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 

Напрями діяльності та заходи програми, номенклатура та обсяги 

викладені в додатках до програми. 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координація та контроль за виконанням програми покладається на відділ 

з питань оборонної, мобілізаційної, призовної роботи, цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради. 

 



Додаток 1 

                    до Програми 

 

Напрямки діяльності та заходи Програми  
 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання)завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

вико- 

нання 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовани

й обсяг 

фінансуванн

я 

ресурсів для 

виконання 

заходів 

(гривень) 

Очікувані 

результати 

1. 

Запобігання і 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного, 

природного та 

воєнного характеру та 

їх наслідків у мирний 

час та особливий 

період 

Створення та оновлення  обсягів 

місцевого матеріального резерву 

для запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та 

воєнного характеру та їх 

наслідків  

2022 

Відділ з питань 

оборонної, 

мобілізаційної, 

призовної 

роботи, 

цивільного 

захисту 

населення, 

взаємодії з 

правоохоронним

и органами та 

надзвичайних 

ситуацій 

Великолучківськ

ої сільської 

ради; 

Великолучківськ

а сільська рада 

бюджет 

сільсько

ї ради 

911600,00 

Вчасне реагування, 

запобігання і 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного, 

природного та 

воєнного характеру 

та їх наслідків у 

мирний час та 

особливий період 

ВСЬОГО:     911600,00  



 

           Додаток 2 

           до Програми

   

 

Номенклатура та обсяги місцевого матеріального резерву  

для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій  

техногенного, природного та воєнного характеру та їх наслідків 

 

№ 

з/п 

Найменування матеріальних 

цінностей 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Вартість, 

грн. 

І. Будівельні матеріали та засоби загальногосподарського призначення 

1. Мішки для піску шт. 600 4200,00 

2. Мішки для вивезення сміття 

 

шт. 300 9000,00 

3. Пісок м.куб. 20 14000,00 

4. Санвузли (біотуалети) шт. 4 60000,00 

5. 
Мобільні (переносні) душові 

кабіни, бокси 
шт. 8 180000,00 

ІІ. Паливно-мастильні матеріали 

6. Автомобільний бензин л. 1400 49900,00 

7. Дизельне пальне л. 1400 49900,00 

8. Мастила л. 100 30000,00 

ІІІ. Засоби енергозабезпечення 

9. 
Електростанції мобільні 

(переносні) 
шт. 4 410000,00 

10. 
Засоби освітлення (світильники, 

ліхтарики, прожектори, тощо) 
шт. 12 20000,00 

ІV. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт 

11. Бензопили шт. 4 20000,00 

12. 
Електро-, бензо-, пневмо- 

інструменти 
шт. 4 16000,00 

13. 
Шанцевий інструмент (лопати, 

кирки, ломи, сокири тощо) 
шт. 12 7200,00 

V.Продовольство 

14. Крупи різні кг. 100 6000,00 

15. Олія л. 100 6000,00 

16. Консерви м’ясні туб 100 10000,00 

17. Консерви різні туб 100 10000,00 

18. Молоко згущене туб 100 6000,00 

19. Цукор кг. 50 1300,00 

20. Сіль кг. 10 100,00 

21. Чай кг. 10 2000,00 

Всього   911600,00 

 

 



 

 

    

 
ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

  06.04.2022                                    с.Великі Лучки                                № 1677 

 
Про внесення змін до рішення сесії Великолучківської сільської ради від 

20 грудня 2021 року № 1362 «Про  бюджет Великолучківської сільської 

ради на 2022 рік» (із змінами від 04 лютого, 15 лютого 2022 року)   

 
07527000000 

(код бюджету) 

 

          Керуючись пунктом 23 статті 26 „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, висновком 

фінансового відділу Великолучківської сільської ради та рішення позачергової 

сесії восьмого скликання Закарпатської обласної ради від          28 лютого 2022 

року № 563 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2021               

№ 527 Про обласний бюджет на 2022 рік» (зі змінами від 16.02.2022), 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

                    

  1.Затвердити зміни до обсягу доходів сільського бюджету на 2022 рік 

згідно з додатком 1  до цього рішення.  

 2.Затвердити зміни до обсягів фінансування сільського бюджету на 2022 

рік згідно з додатком 2  до цього рішення.  

 3.Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2022 

рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3.1 до цього 

рішення.  

 4. Затвердити зміни до додатку 3 рішення сільської ради «Про бюджет 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік»- «Розподіл видатків бюджету 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік згідно з додатком 3 до цього 

рішення. 

 5.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

сільського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

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

додатком 4 до цього рішення. 

 7.Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на 

реалізацію місцевих/регіональних програм на 2022 рік  згідно з додатком 5 до 

цього рішення.  

  8.Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

  



 

      9.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 



 

   Додаток 1 

   

до рішення 17 сесії восьмого 

скликання Великолучківської 

сільської ради 

   від 06.04.2022 року № 1677 

Зміни до  обсягу доходів сільського бюджету                                                                        

Великолучківської сільської ради на 2022 рік 

07527000000  
    

(код бюджету) 

   (грн.) 

Код 
Найменування згідно з 

Класифікацією  

фінансування бюджету  

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

40000000 Офіційні трансферти 100000 0 100000 0 

41000000 
Від органів державного 

управління 
100000 0 100000 0 

41050000 
Субвенція з місцевих 

бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 

100000 0 100000 0 

41053900 
Інші субвенції з місцевого 

бюджету 
100000   100000   

Разом доходів 
100000 0 100000 0 

Секретар сільської  ради  Олена СТРОЇН 

      

      
 

 

 

 

   
  



 

Додаток 2 

   

до рішення 17 сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради  

   від 06.04.2022 року № 1677  

   
 

 
 

 

Зміни до обсягів  фінансування_Великолучківського  сільського бюджету  

на 2022 рік  

0752700000 

(код бюджету) 
    

 
 грн.  

Код 

Найменування згідно з 

Класифікацією 

фінансування 

бюджету 

Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 
 

Усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку  

1 2 3 4 5 6  
  Фінансування за типом кредитора  

200000 
Внутрішнє 

фінансування  
9 136 447,00 6 968 547,00 2 167 900,00 2 167 900,00 

 

208000 

Фінансування за 

рахунок зміни 

залишків коштів 

бюджетів  

9 136 447,00 6 968 547,00 2 167 900,00 2 167 900,00 

 

208100 на початок періоду 20 122 921,20 19 919 393,92 203 527,28 17 606,73 

 

208200 на кінець періоду 10 986 474,20 10 782 946,92 203 527,28 17 606,73 

 

208400 

Кошти , що 

передаються із 

загального фонду 

бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального 

фонду) 

  -2 167 900,00 2 167 900,00 2 167 900,00 

 

  Фінансування за типом боргового зобов'язання 

 

600000 

Фінансування за 

активними 

операціями  

9 136 447,00 6 968 547,00 2 167 900,00 2 167 900,00 

 

602000 
Зміни обсягів 

готівкових коштів  
9 136 447,00 6 968 547,00 2 167 900,00 2 167 900,00 

 

602100 на початок періоду 20 122 921,20 19 919 393,92 203 527,28 17 606,73 

 

602200 на кінець періоду 10 986 474,20 10 782 946,92 203 527,28 17 606,73 

 

602400 

Кошти , що 

передаються із 

загального фонду 

бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального 

фонду) 

  -2 167 900,00 2 167 900,00 2 167 900,00 

 

 

 

Секретар сільської ради Олена СТРОЇН  
 

 

 



              
Додаток 3            
до рішення 17 сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

             
від 06.04.2022 року № 1677 

Зміни до додатку 3 рішення сільської ради  «Про  бюджет Великолучківської сільської ради на 2022 рік» – «Розподіл видатків  бюджету Великолучківської сільської ради на 2022 рік» 

07527000000 
             

(код бюджету) 
             

(грн.) 

Код 

Програмно

ї 

класифікац
ії видатків 

та 

кредитуван

ня 
місцевого 

бюджету 

Код 

Типово

ї 

програ
мної 

класиф

ікації 

видаткі
в та 

кредит

ування 

місцев
ого 

бюдже

ту 

Код 

Функціо

нальної 

класифік
ації 

видатків 

та 

кредитув
ання 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

усього 
видатки 

споживання 

з них 

видатк

и 

розвит
ку 

усього 
у тому числі 

бюджет розвитку 

видатки 

споживання 

з них видатки розвитку  

оплата праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці 

комуналь

ні 
послуги 

та 

енергоно

сії 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0100000 
  

сільська рада(головний 

розпорядник) 

20 361 600,00 20 361 600,00 10 830 900,00 4 438 700,00 
 

1 662 000,00 1 562 000,00 
   

1 562 000,00 22 023 600,00 

0110000 
  

сільська рада 

(відповідальний 

виконавець) 

20 361 600,00 20 361 600,00 10 830 900,00 4 438 700,00 
 

1 662 000,00 1 562 000,00 
   

1 562 000,00 22 023 600,00 

0110150 0150 01111 Організаціне,інформаційно 

- аналітине та матеріально - 

технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у 

місті ради ( уразі її 

створення), міської, 

селищної , сільської ради 

14 507 300,00 14 507 300,00 10 790 000,00 581 000,00 
 

200 000,00 200 000,00 
   

200 000,00 14 707 300,00 

0112112 2112 0725 Первинна медична 

допомога населенню, що 

надається фельдшерськими 

, фельдшерсько - 

акушерськими  пунктами 

79 200,00 79 200,00 
 

79 200,00 
       

79 200,00 



 
0112113 2113 0721 Первинна медична 

допомога населенню, що 

надається амбулаторно - 

поліклінічними закладами 

(відділеннями) 

2 412 500,00 2 412 500,00 
 

2 412 500,00 
       

2 412 500,00 

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров'я 

     
300 000,00 300 000,00 

   
300 000,00 300 000,00 

0113210 3210 1050 Організація та проведення 

громадських робіт 

50 000,00 50 000,00 40 900,00 
        

50 000,00 

0113230 3230 1070 Видатки,пов'язані з 

наданням підтримки 

внутрішньо переміщеним, 

та /або евакуйованим 

особам у зв'язку із 

введенням воєнного стану 

190 000,00 190 000,00 
         

190 000,00 

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

415 000,00 415 000,00 
         

415 000,00 

0116030 6030 0620 Організація благоустрою 

населених пунктів 

1 610 000,00 1 610 000,00 
 

1 304 000,00 
 

262 000,00 262 000,00 
   

262 000,00 1 872 000,00 

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із 

землеустрою 

650 000,00 650 000,00 
   

108 500,00 8 500,00 
   

8 500,00 758 500,00 

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток  

автомобільних доріг та 

дорожньої інвраструктури 

за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

     
791 500,00 791 500,00 

   
791 500,00 791 500,00 

0117540 7540 0460 Реалізація заходів , 

спрямованих на 

підвищення доступності до 

Інтернету в сільській 

місцевості 

166 600,00 166 600,00 
         

166 600,00 

0117680 7680 0490 Членські внески до 

асоціації органів місцевого 

самоврядування 

11 000,00 11 000,00 
         

11 000,00 

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського 

порядку та безпеки 

170 000,00 170 000,00 
 

62 000,00 
       

170 000,00 



 
019800 9800 0180 Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально - 

економічного розвитку 

регіонів 

100 000,00 100 000,00 
         

100 000,00 

0600000 
  

Відділ освіти, молоді  та 

спорту, культури, 

туризму 

Великолучківської 

сільської ради(головний 

розпорядник) 

138 198 947,00 138 198 947,00 100 559 

200,00 

8 477 200,00 
 

2 706 500,00 605 900,00 2 100 600,00 409 

800,00 

 
605 900,00 140 905 447,00 

0610000 
  

Відділ освіти, молоді та 

спорту, культури та 

туризму  

Великолучківської 

сільської 

ради(відповідальний 

виконавець) 

138 198 947,00 138 198 947,00 100 559 

200,00 

8 477 200,00 
 

2 706 500,00 605 900,00 2 100 600,00 409 

800,00 

 
605 900,00 140 905 447,00 

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, 

селах, територіальних 

громадах 

2 945 600,00 2 945 600,00 2 357 800,00 
  

49 500,00 49 500,00 
   

49 500,00 2 995 100,00 

0611010 1010 0910 Наадання дошкільної 

освіти 

30 683 250,00 30 683 250,00 18 546 200,00 3 141 800,00 
 

1 734 800,00 222 200,00 1 512 600,00 
  

222 200,00 32 418 050,00 

0611021 1021 0921 Надання загальної 

середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

20 545 550,00 20 545 550,00 11 295 600,00 4 882 100,00 
 

388 200,00 300 200,00 88 000,00 
  

300 200,00 20 933 750,00 

0611031 1031 0921 Надання загальної 

середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

73 273 300,00 73 273 300,00 60 060 100,00 
        

73 273 300,00 

0611080 1080 0960 Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами 

9 210 000,00 9 210 000,00 7 316 800,00 273 500,00 
 

500 000,00 
 

500 000,00 409 

800,00 

  
9 710 000,00 

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у 

сфері освіти 

24 000,00 24 000,00 
         

24 000,00 



 
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на надання 

державної підтримки 

особам з особливими 

освітніми потребами 

103 600,00 103 600,00 85 000,00 
  

34 000,00 34 000,00 
   

34 000,00 137 600,00 

0614030 4030 0824 Здійснення діяльності 

бібліотек 

607 100,00 607 100,00 369 600,00 131 100,00 
       

607 100,00 

0614060 4060 0828 Здійснення діяльності 

палаців і будинків 

культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних 

закладів 

693 000,00 693 000,00 528 100,00 48 700,00 
       

693 000,00 

0619770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого 

бюджету 

113 547,00 113 547,00 
         

113 547,00 

3700000 
  

Фінансовий відділ 

Великолучківської 

сільської ради(головний 

розпорядник) 

1 881 700,00 1 781 700,00 1 310 200,00 
        

1 881 700,00 

3710000 
  

Фінансовий відділ 

Великолучківської 

сільської 

ради(відповідальний 

виконавець) 

1 881 700,00 1 781 700,00 1 310 200,00 
        

1 881 700,00 

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах ( 

місті Києві),селищах, 

селах, територіальних 

громадах 

1 631 700,00 1 631 700,00 1 310 200,00 
        

1 631 700,00 

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого 

бюджету 

100 000,00 
          

100 000,00 

3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально - 

економічного розвитку 

регіонів 

150 000,00 150 000,00 
         

150 000,00 

X X X УСЬОГО 160 442 247,00 160 342 247,00 112 700 

300,00 

12 915 900,00 
 

4 368 500,00 2 167 900,00 2 100 600,00 409 

800,00 

 
2 167 900,00 164 810 747,00 

                

                

Секретар сільської ради Олена СТРОЇН 

 

        



 

 

 

 

            
 

 

Додаток 3.1              
до рішення 17 сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

             
від 06.04.2022 року № 1677 

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 

видатків Великолучківського сільського бюджету на 2022 рік 

0752700000 
(код бюджету) 

            

                              грн. 

Код 

ПКВК 

місцевих 

бюджетів 

Код 

ТПКВК 

місцевих 

бюджетів 

Код 

ФКВК 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

усього 

видатки 

споживан

ня 

з них 

видат

ки 

розви

тку 

усього 

у тому 

числі 

видатки 

спожива

ння 

з них 

видатки 

розвитку оплат

а 

праці 

комун

альні 

послуг

и та 

енерго

носії 

бюджет 

розвитк

у 

оплата 

праці 

комунал

ьні 

послуги 

та 

енергон

осії 

Зміни до розподілу видатків сільського  бюджету на 2022 рік за головними розпорядниками коштів 

0100000   Сільська рада (головний 

розпорядник) 
295 000,00 295 000,00    100 000,00      395 000,00 

0110000   Сільська рада_ (відповідальний 

виконавець) 
295 000,00 295 000,00    100 000,00      395 000,00 

0110150 0150 0111 

організаційне, інформаційно - 

аналітичне тп матеріально - 

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради,районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської ради 

75 000,00 75 000,00          75 000,00 

0117130 7130 0421 
Здійснення заходів із 

землеустрою 
     108 500,00 8 500,00    8 500,00 108 500,00 

0117461 7461 0456 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

     -8 500,00 -8 500,00    -8 500,00 -8 500,00 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів 
30 000,00 30 000,00          30 000,00 



 

0113230 3230 1070 

Видатки,пов'язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

переміщеним, та /або 

евакуйованим особам у зв'язку із 

введенням воєнного стану 

190 000,00 190 000,00          190 000,00 

0600000   

Відділ освіти,молоді та 

спорту,культури та туризму 

Великолучківської сільської 

ради (головний розпорядник) 

113 547,00 113 547,00          113 547,00 

0610000   

Відділ освіти, молоді та спорту, 

культури та туризму 

Великолучківської сільської 

ради (відповідальний 

виконавець) 

113 547,00 113 547,00          113 547,00 

0619770 9770 0180 
Інша субвенція з місцевого 

бюджету 
113 547,00 113 547,00          113 547,00 

3700000   
Фінансовий відділ 

Великолучківської сільської 

ради(головний розпорядник ) 

-113 547,00 -113 547,00          -113 547,00 

3710000   

Фінансовий відділ  

Великолучківської сільської 

ради (відповідальний 

виконавець) 

-113 547,00 -113 547,00          -113 547,00 

0619770 9770 0180 
Інша субвенція з місцевого 

бюджету 
-113 547,00 -113 547,00          -113 547,00 

                

Секретар сільської ради 
  

Олена СТРОЇН 
       

                

                

                



 

   
Додаток 4 

 

   

до рішення 17 сесії восьмого 

скликання Великолучківської 

сільської ради  

   від 06.04.2022 року № 1677  

    

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік 
 

07527000000 

(код бюджету)    

1. Зміни до показників міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів  

   (грн)  
Код Класифікації 

доходу бюджету/Код 

бюджету 

Найменування тансферту/Найменування бюджету-

надавача міжбюджетного трансферту 
Усього 

 
1 2 3  

І. Трансферти до загального фонду бюджету    
       
       

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 100 000,00  
071000000 Обласний бюджт 100 000,00  

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 100 000,00  
Х загальний фонд    
Х спеціальний фонд 100 000,00 

 
2. Зміни до показників міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам  

   (грн)  

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого 

бюджету/Код 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Найменування 

тансферту/Найменування 

бюджету-отримувача 

міжбюджетного трансферту 

Усього 

 
1 2 3 4  

І. Трансферти із загального фонду бюджету   
 

       
       

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету   
 

Х Х 
УСЬОГО за розділами І, ІІ, у 

тому числі: 
  

 
Х Х загальний фонд    
Х Х спеціальний фонд    

Секретар сільської ради                                                           Олена Строїн   

     
 

 



 

       
Додаток 5 

Зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році 

0752700000

0          
(код бюджету) 

         

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

Типової 

програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

місцевих 
бюджеті

в 

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів 

місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією 

видатків та кредитування 

місцевих бюджетів 

Найменування 

місцевої/регіональної 

програми 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну 

програму 

Усього 
Загальн

ий фонд 

Спеціальний 

фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюдже

т 

розвит

ку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000   Сільська рада (головний 

розпорядник коштів) 
  290 000 190 000 100 000 0 

0110000   Сільська рада 

(відповідальний виконавець) 
  290 000 190 000 100 000 0 

0113230 3230 1070 

Видатки,пов'язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

переміщеним, та /або 
евакуйованим особам у 

зв'язку із введенням воєнного 

стану 

Програма соціального 

захисту населення 

"Турбота" 
Великолучківської сільської 

ради на 2022 рік 

рішення сесії №1352 
від 20.12.2021року 

190 000 190 000   



 

0117130 7130 0421 
Здійснення заходів із 

землеустрою 

Програма розвитку 

земельних відносин в 

Великолучківської сільської 

територіальної громади на 

2022 -2025 роки 

рішення № 1517 від 

04.02.2022 
108 500  108 500 8 500 

0117461 7461 0456 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструкури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

Програма розвитку 

дорожньої інфраструктури і 

фінансування робіт, 

повязаних з будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом 

та утримання автомобільних 

доріг загального 

користування місцевого 

значення на території 
Великолучківської сільської 

ради на 2022 рік 

рішення № 1534 від 

04.02.2022 
-8 500  -8500 -8500 

   УСЬОГО:   
290 000 190 000 100 000 0 

          
 

 

Секретар сільської ради   Олена СТРОЇН    



 

 

 

  

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022 с.Великі Лучки   №1678 

 

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання від 

20.12.2021 № 1369 «Про затвердження мережі,  структури та штатної 

чисельності Великолучківської мистецької школи 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік» 

 

   Керуючись   статтями 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  відповідно до  наказу Міністерства культури України  від 13.03.2019  

№ 192  «Про затвердження Примірних штатних нормативів мистецьких шкіл»,  

Закону України «Про освіту», Закону України «Про культуру», Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА:                 

1. Пункт 2 рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання  від 

20.12.2021 №1369 «Про затвердження мережі та штатної чисельності 

Великолучківської мистецької школи Великолучківської сільської ради на 2022 

рік» викласти у наступній редакції:  

«2.Затвердити  структуру та штатну чисельність Великолучківьскої 

мистецької школи Великолучківської сільської ради  у кількості 51,5  штатних 

одиниць: 

1.1. Директор - 1 шт.од.  

1.2. Заступник директора - 1 шт.од. 

1.3. Викладач – 45 шт.од.: 

- викладач фортепіано – 11 шт.од.; 

- викладач музичної літератури, теорії – 5 шт.од.; 

- викладач духових інструментів – 2 шт.од.; 

- викладач образотворчого мистецтва – 5 шт.од.; 

- викладач скрипки, віолончелі – 3 шт.од.; 

- викладач баяну, акордеону – 5 шт. од.; 

- викладач-концертмейстер – 2 шт.од.; 

- викладач хорового класу – 1 шт.од.; 

- викладач хореографії – 2 шт.од.; 

- викладач гітари – 3 шт.од.; 

- викладач вокалу – 2 шт.од.; 

- викладач театрального мистецтва – 1 шт.од. 



 

- викладач фізичного виховання і спорту – 3 шт.од. 

1.4. Настроювач музичних інтсрументів – 0,5 шт.од. 

1.5. Прибиральниця – 2 шт.од. 

1.6. Опалювач – 2 шт.од.» 

 

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

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

інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.),  постійну комісію 

з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 

соціального захисту, охорони материнства, дитинства, опіки та національних 

меншин (Товт М.О.) та начальника відділу освіти, молоді та спорту, культури, 

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

 

 

 

Сільський голова                                                             Василь  КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022 с.Великі Лучки   №1679 
 

   

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання від 

20.12.2021 № 1367 «Про  затвердження мережі та штатної чисельності  

закладів освіти Великолучківської сільської ради  на 2022 рік» 

  

 

            Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законів України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну 

середню освіту»,  відповідно до наказу міністерства освіти і науки України № 1205  

про Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти від 06.12.2010, з 

метою забезпечення належного функціонування та надання освітніх послуг 

закладами освіти, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Пункт 2 рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання  від 

20.12.2021 №1367 «Про затвердження мережі та штатної чисельності закладів 

освіти Великолучківської сільської ради на 2022 рік» викласти у наступній 

редакції: 

«2.Затвердити штатну чисельність загальноосвітніх навчальних закладів 

Великолучківської сільської ради в кількості 486,35 од., а саме: 

Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

121,97 од.; 

Зняцівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів   Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

48,36 од.; 

Ракошинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

69,67; 

Кальницька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

39,0 од.; 

Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

29,31 од.; 



 

 

Червенівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

48,28; 

Ракошинська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів з угорською мовою 

навчання Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області – штатна чисельність 28,33 од.; 

Руськівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

31,44 од.; 

Медведівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

22,83 од.; 

Комунальна організація (установа, заклад) „Драгинський навчально-

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

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

31,63 од.; 

Червенівська загальноосвітня школа І ступеня Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 6,56 од.; 

Чопівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-сад І 

ступеня» Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області – штатна чисельність 8,97од. 

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

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

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

з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 

соціального захисту, охорони материнства, дитинства, опіки та національних 

меншин (Товт М.О.). 

 

 
 

 

Сільський голова                                   Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022 с.Великі Лучки   №1680 
 

   

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання від 

20.12.2021 № 1366 «Про  затвердження мережі та штатної чисельності  

закладів дошкільної освіти  Великолучківської сільської ради» 

  

 

            Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», враховуючи рішення першої сесії Мукачівської районної ради від 

28.01.2021 №6 «Про передачу бюджетних установ та майна Великолучківській 

сільській раді», з метою забезпечення належного функціонування та надання 

освітніх послуг закладами освіти, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 
1. Пункт 2 рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання  від 

20.12.2021 №1366 «Про затвердження мережі та штатної чисельності закладів 

дошкільної освіти Великолучківської сільської ради» викласти у наступній 

редакції: 

«2. Затвердити штатну чисельність загальноосвітніх навчальних закладів 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік в кількості 154,645 штатних одиниць 

а саме:  

- Великолучківський ЗДО № 1 Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області – штатна чисельність- 19,7 од. ;  

- Великолучківський ЗДО № 2 Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області – штатна чисельність – 33,225 од.;  

- Зняцівський ЗДО Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області – штатна чисельність 11,1 од.;  

- Ракошинський ЗДО № 1 Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області – штатна чисельність – 14,27 од.;  

- Ракошинський ЗДО № 2 Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області – штатна чисельність – 5,8 од.;  

- Ракошинський ЗДО № 3 Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області – штатна чисельність – 13,53 од.;  

- Ракошинський ЗДО № 4 Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області – штатна чисельність – 8,52 од.;  



 

 

 

- Кальницький ЗДО Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області – штатна чисельність – 10,1 од.;  

- Червенівський ЗДО Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області – штатна чисельність – 23,08 од.;  

- Руськівський ЗДО Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області – штатна чисельність -8,52 од.;  

- Медведівський ЗДО Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області – штатна чисельність - 6,8 од.» 

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

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

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

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

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

національних меншин (Товт М.О.). 

 

 
 

 

Сільський голова                                       Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята  сесія  восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022 с.Великі Лучки   № 1681 

 

Про  затвердження розпоряджень сільського голови  

 

 

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

самоврядування в Україні», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити розпорядження сільського голови:   

          від 19.01.2022 №02 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 

2022 рік»; 

від 16.02.2022 №10 «Про надання одноразової виплати на поховання»; 

від 24.02.2022 №13 «Про внесення змін до річного розпису по спеціальному 

фонду»; 

від 25.02.2022 №14 «Про затвердження змін до паспортів бюджетних 

програм»; 

від 02.03.2022 №21 «Про перерозподіл бюджетних призначень»; 

від 09.03.2022 №25 «Про внесення змін до бюджету Великолучківської 

сільської ради на 2022 рік»; 

від 21.03.2022 №28 «Про внесення змін до розпису сільського бюджету»; 

від 21.03.2022 №29 «Про надання одноразової виплати на поховання»; 

від 30.03.2022 №33 «Про внесення змін до розпису сільського бюджету»; 

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

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

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

 

 

 

 Сільський голова                                                     Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022  с.Великі Лучки                      № 1682 

 

              

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

статтями 5 Закону України «Про особисте селянське господарство», розглянувши 

заяву громадянки  Тар Лариси Михайлівни, мешканки с. Ракошино,  вул. 

Новосільська, 6 щодо  виходу із членів особистого селянського господарства та 

подані матеріали, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Вивести громадянку Тар Ларису Михайлівну, мешканку села 

Ракошино,  вулиця Новосільська, 6 із членів особистого селянського 

господарства. 
2. Старості сіл Ракошино, Бенедиківці, Домбоки, Кайданово, Руське, Чопівці Великолучківської 

сільської територіальної громади  Янкуличу В.В. внести відповідні зміни в погосподарську книгу.    

           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  вихід із членів особистого селянського господарства 

 



 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022  с.Великі Лучки                      № 1683 

 

              

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

статтями 5 Закону України «Про особисте селянське господарство», розглянувши 

заяву громадянки  Путнокі Марії Дмитрівни, мешканки с. Великі Лучки,  вул. 

Миру, 124 щодо  виходу із членів особистого селянського господарства та подані 

матеріали, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Вивести громадянку Путнокі Марію Дмитрівну, мешканку села Великі 

Лучки,  вулиця Миру, 124   із членів особистого селянського господарства. 

2. Діловоду  Великолучківської сільської ради Сідун Л.В.   внести 

відповідні зміни в погосподарську книгу.    

           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  вихід із членів особистого селянського господарства 

 



 

   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022 с.Великі Лучки   №1684 
 

Про внесення змін та доповнень  до Положення про громадські слухання на  

території Великолучківської сільської ради 

          Керуючись статтями 13, 26,  59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та враховуючи норми Указу Президента України №64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», ситуацію в країні  і  необхідність забезпечення 

органами місцевого самоврядування їх функцій щодо захисту населення та 

забезпечення їх життєдіяльності, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 1.Внести наступні зміни та доповнення до  Положення про громадські 

слухання на  території Великолучківської сільської ради, що затверджений рішенням 

№583 від 15.06.2021 року восьмої позачергової сесії восьмого скликання: 

Стаття 3. Принципи громадських слухань доповнити пунктами наступного 

змісту: 

«9.Громадське слухання відбувається у вигляді вивчення громадської думки 

та проводиться  у формі консультацій з громадськістю шляхом проведення 

опитування у  формі заповнення підписних листів на підтримку питання, яке 

виноситься на громадські слухання». 

 10. Опитування жителів проводиться у формі заповнення підписних листів, 

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).  

Стаття 24. Оприлюднення рішення органів місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб доповнити пунктами наступного змісту: 

 «За наслідками проведення громадського обговорення  у формі консультацій 

з громадськістю шляхом проведення опитування (заповнення підписних листів) 

організаційним комітетом складається Протокол, до якого додаються  підписні 

листи на підтримку питання, яке виносилося на громадські слухання. 

       



 

 

          2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

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

 

   Сільський  голова                                                         Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022 с.Великі Лучки   №1685 
 

Про внесення змін до Порядку проведення громадського обговорення (громадських 

слухань) кандидатури старост старостинського округу 

Великолучківської сільської ради 

          На виконання норм статті 541 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» керуючись пунктом 6-1 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи норми Указу Президента України 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», ситуацію в країні  і  

необхідність забезпечення органами місцевого самоврядування їх функцій щодо 

захисту населення та забезпечення їх життєдіяльності, Великолучківська сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

 1.Внести до Порядку проведення громадського обговорення (громадських 

слухань) кандидатури старост старостинського округу Великолучківської сільської 

ради, що затверджений Рішенням №1533 від 04.02.2022року  п’ятнадцятої сесії 

восьмого скликання (далі по тексту - Порядок) наступні зміни: 

1.1 Пункт 2.1  Порядку викласти в редакції: 

«2.1.Громадське обговорення відбувається у вигляді вивчення громадської 

думки щодо підтримки кандидатури старости» 

1.2 Пункт 3.1  Порядку викласти в редакції: 

«3.1 Громадське обговорення проводиться  у формі консультацій з 

громадськістю шляхом проведення опитування у  формі заповнення підписних 

листів на підтримку кандидатури старости» . 

1.3  Пункт 3.3.2  Порядку викласти в  редакції: 

 «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). Кандидатура старости вважається 

погодженою  жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті 

громадського обговорення 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» 

1.4 Пункт  3.3.3  Порядку виключити .  

1.5 Пункт 3.4 Порядку виключити. 

1.6 Пункт 3.4 .1 Порядку виключити. 

1.7 Пункт 3.4.2 Порядку виключити. 

1.8 Пункт 3.4.3 Порядку виключити. 

1.9 Пункт 3.4.4 Порядку виключити. 

1.10 Пункт 4  Порядку викласти в редакції: 

«4.Встановлення та оприлюднення результатів громадського обговорення: 

4.1. За наслідками проведення громадського обговорення  у формі 

консультацій з громадськістю шляхом проведення опитування (заповнення 

підписних листів на підтримку кандидатури старости) організаційним комітетом 

складається Протокол, до якого додаються  підписні листи на підтримку 

кандидатури старости. 

4.2. Оприлюднення підсумків громадського обговорення здійснюється 

шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Великолучківської сільської ради 

протоколу» 

1.11 Пункт 5.3  Порядку в наступній редакції: 

«5.3 За результатами громадського обговорення у формі консультацій з 

громадськістю шляхом проведення опитування (заповнення підписних листів на 

підтримку кандидатури старости) сільський голова вносить на розгляд ради проект 

рішення щодо затвердження старости у відповідному старостинському окрузі». 

         2. Дане рішення набирає чинності негайно з моменту його прийняття.  

         3.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 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022 с.Великі Лучки   № 1686 

 

 Розглянувши пропозицію Великолучківського сільського голови Коштура 

Василя Омеляновича та Протокол №3 організаційного комітету, керуючись 

частиною 1 статті 54-1, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 10, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»,  сільська рада ВИРІШИЛА: 

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

Червеньово  Великолучківської сільської територіальної громади Пайду Омеляна 

Омеляновича. 

2. Присвоїти  Пайді Омеляну Омеляновичу 13 ранг посадової особи 

місцевого самоврядування в межах шостої категорії посад.  

3. Рішення набуває законної сили з моменту його прийняття та 

оприлюднення на офіційному сайті сільської ради. 

   

 

 Сільський  голова                                              Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про затвердження на посаду старости  

Великолучківської сільської територіальної громади    

 



 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Сімнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022 с.Великі Лучки                   №  1687  

 

 

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

самоврядування в Україні»,  сільська рада  вирішила: 

1. Ввести у склад виконавчого комітету  Великолучківської сільської ради 

восьмого скликання старосту  сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, Червеньово  

Великолучківської сільської територіальної громади Пайда Омеляна Омеляновича. 

2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету у новому складі: 

1. Коштура Василь Омелянович – Великолучківський сільський голова; 

2. Зозуля Іван Іванович - заступник Великолучківського сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів; 

3. Логойда Тетяна Іванівна – керуюча  справами виконкому 

Великолучківської сільської ради; 

4.  Строїн Олена Юріївна – секретар Великолучківської сільської ради 

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

Руська Кучава, Шкуратівці Великолучківської сільської територіальної громади     

6.   Пайда Омелян Омелянович – староста  сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, 

Кінлодь, Червеньово  Великолучківської сільської територіальної громади 

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

Домбоки, Кайданово, Руське, Чопівці Великолучківської сільської територіальної 

громади   

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

9.   Далекорій Іван Іванович – приватний підприємець 

10. Шелько Іван Іванович – приватний підприємець 

11. Коштура Тетяна Гаврилівна – лікар-гінеколог КНП ЦПМСД 

Мукачівського району 

12. Яцина Василь Васильович – приватний підприємець 

13. Сабов Ганна Михайлівна – пенсіонерка 

14. Горват Георгій Андрійович – депутат Закарпатської обласної ради 

восьмого скликання  

 

 

 

Про затвердження виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради у новому складі 



 

15. Коцака Оксана Володимирівна – завідувач Кальницького ДНЗ  

16. Петах Сергій Михайлович – оператор АЗС ФОП Далекорій 

17. Гудачек Тетяна Іванівна – завгосп Великолучківського ДНЗ №2 

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

19. Рубіш Марина Андріївна –  начальник відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради 

20. Паульо Володимир Дьордьович – депутат Закарпатської обласної ради 

восьмого скликання  

21. Дурдинець Сергій Сергійович – приватний підприємець 

22. Волошин Тетяна Іванівна – директор Великолучківської ДШМ 

23. Головчак Юрій Миколайович – лікар-терапевт  КНП «Мукачівська ЦРЛ»   

24. Молнар Олександр Іванович -  приватний підприємець. 

3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на  сільського голову 

Коштура В.О. 

 

 

 

        Сільський голова                                                    Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Сімнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022 с.Великі Лучки                   №  1688 

              

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

самоврядування в Україні", частини 2 статті 6 Закону України “Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану”,  Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Уповноважити на вчинення дій з реєстрації актів цивільного стану 

громадян (визначених частини 2 статті 6 Закону України “Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану”), наступних посадових осіб сільської ради: 

 

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

Мукачівського району, Закарпатської області старосту  Пайда Омеляна 

Омеляновича. 

 

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

 

 

 

        Сільський голова                                                    Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

Про уповноваження посадових осіб на вчинення дій з реєстрації 

актів цивільного стану громадян 

 



 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Сімнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022 с.Великі Лучки                   №  1689  

 

 

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

самоврядування в Україні»,  статтею 215 Кодексу України про адміністративні 

порушення, Великолучківська сільська рада  ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до складу адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті  Великолучківської сільської ради , а саме: 

1.1. Ввести до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті  

Великолучківської сільської ради  Пайда Омеляна Омеляновича. 

2. Затвердити персональний склад адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті  Великолучківської сільської ради  у новому складі згідно додатку. 

3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на  сільського голову 

Коштура В.О. 

 

 

 

        Сільський голова                                                      Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до складу  адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Великолучківської сільської ради  



 

 

                                                Додаток                                                       

                                                                                  до рішення  сімнадцятої сесії  

                                                                    восьмого скликання 

                                                                  06.04.2022 № 1689 

 

 

СКЛАД 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті    

Великолучківської сільської ради 

 

Голова комісії: 

Зозуля 

Іван Іванович 

 

заступник сільського голови з питань             

діяльності виконавчих органів  

Великолучківської сільської ради 

 

Секретар комісії: 

Логойда 

Тетяна Іванівна 

 

керуюча справами виконавчого 

комітету Великолучквської сільської 

ради 

 

Члени комісії: 

Пайда 

Омелян Омелянович 

 

староста сіл Зняцьово, Вінково, 

Драгиня, Кінлодь, Червеньово 

Шкоба  

Сергій Андрійович 

 

староста сіл Кальник, Кузьмино, 

Медведівці, Руська Кучава, Шкуратівці 

 

Янкулич  

Василь Васильович 

 

Петах                                                             

Сергій Михайлович 

 

Давід 

Василь Йосипович 

староста сіл Ракошино, Бенедиківці, 

Домбоки, Кайданово, Руське, Чопівці  

 

член виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради 

 

член виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                    О. Строїн 
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