
 

 
ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01.06.2022                                    с.Великі Лучки                                     №  1690 

 

 

 Про внесення змін до Програми 

  благоустрою населених пунктів Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022 рік 

 

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

розглянувши подані зміни до Програми благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести наступні зміни до Програми благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік (із змінами), 

затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії восьмого скликання від 20 грудня 

2021 року  № 1353, а саме:  

- пункт ІV „Перелік завдань, заходів та показників Програми благоустрою 

населених пунктів Великолучківської сільської територіальної громади 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми 

 благоустрою населених пунктів Великолучківської  сільської 

територіальної громади  на 2022 рік 

 

№ 

з/п 
Назва завдання 

Строк 

виконання 

заходу, 

показника 

Обсяги 

фінансування, 

грн.. 

Джерела 

фінансування 

 

Очікуваний 

результат 

1. 

Забезпечити поточне 

обслуговування мереж 

вуличного освітлення та 

установка нового  

На протязі 

року 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий 

бюджет 

Збільшення 

кількості 

відремонтованих 

світло точок, 

працюючих мереж 

освітлення 

2. 
Забезпечити зимове 

утримання доріг  

Осінньо-

зимовий 

період 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий 

бюджет 

Збільшення площі 

доріг посипаних та 

очищених від снігу 

4. 

 

Забезпечити прибирання 

парків, скверів, площ, 

вулиць, кладовищ, 

ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ, вивезення 

дорожнього сміття з 

території населених 

пунктів і кладовищ 

На протязі 

року 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий 

бюджет 

Забезпечення 

якісного 

прибирання 

5. 

Забезпечити озеленення 

територій, утримання 

зелених насаджень, 

косіння газонів, утримання 

парків 

Весняно-

осінній 

періоди 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий 

бюджет 

Відновлення 

зеленої зони 

6. 

Закупівля інвентарю, 

матеріалів, устаткування 

освітлювального, 

електроламп, кабелю, 

технічної солі  для 

проведення робіт по 

благоустрою  

На протязі 

року 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий 

бюджет 

Покращення 

благоустрою  

7. 
Інші послуги по 

благоустрою  

На протязі 

року 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий 

бюджет 

Покращення 

благоустрою  

8. 

Усунення вогнищ  

лептоспірозу. Дератизація 

в приміщеннях та 

відкритих територіях. 

Дезінфекція та 

знезараження води в водо 

джерелах 

На протязі 

року  

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий 

бюджет  

Покращення 

санітарних умов 

10. 
Придбання  спортивного 

інвентарю на майданчики 

На протязі 

року  

В межах 

кошторисних 

Місцевий 

бюджет 

 Придбання  

спортивного 



призначень на 

2022 рік 

(спеціальний 

фонд)  

інвентарю на 

майданчики 

 

Джерела фінансування 

Обсяг 

фінансування 

(гривень) 

У тому числі  у 

2022 році 

Місцевий бюджет (загальний фонд) В межах 

кошторисних 

призначень на 2022 

рік 

В межах кошторисних призначень на 

2022 рік 

Місцевий бюджет  (спеціальний 

фонд) 

В межах 

кошторисних 

призначень на 2022 

рік 

В межах кошторисних призначень на 

2022 рік 

Всього 1 802 000 гривень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     



 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

01.06.2022                                      с.Великі Лучки                                    №  1691 

 

Про внесення змін до Програми соціального захисту населення „Турбота” 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік 

 

 

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

розглянувши подані зміни до Програми соціального захисту населення 

„Турбота” Великолучківської сільської ради на 2022 рік, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1.Внести наступні зміни до Програми соціального захисту населення 

„Турбота” Великолучківської сільської ради на 2022 рік (із змінами), 

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); 

- в абзаці 6 пункт 4 „Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми” цифри „1428” 

замінити на цифри „1523”; 

- 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 1523,0 тис.грн. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

2022 рік 
 

 

№ 

п/п 
Перелік заходів Програми 

Строки 

виконанн

я 

Викона

вці 

Джерела 

фінансуван

ня 

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: 

 легкі поранення 

 важкі поранення; 

 важкі поранення з подальшим 

отриманням групи інвалідності 2022 рік 

Великолу

чківська 
сільська 

рада 

Сільський 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

5000,00                       

10000,00                       

15000,00 

200000,00 

- при загибелі в захисті України проти 

широкомасштабного вторгнення російської 
федерації в Україну 

2022 рік 

Великол

учківськ

а  

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 

Великол

учківськ

а   

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 

Великолу

чківська 
сільська 

рада 

Сільський 

бюджет 3000,00 174000,00 

№ 

п/п 
Перелік заходів Програми 

Строки 

виконанн

я 

Викона

вці 

Джерела 

фінансуван

ня 

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 

Великолу

чківська  
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 

Великолу

чківська 
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 

Великолу
чківська  
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 

Великолу
чківська  
сільська 

рада 

Сільський 

бюджет 2000,00 190000,00 



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 

Великолу
чківська  
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 

Великолу

чківська  

сільська 

рада 

Сільський 

бюджет - 190000,00 

продукти харчування 

2022 рік 

Великолу

чківська  

сільська 

рада 

Сільський 

бюджет - 190000,00 



 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія восьмого  скликання 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                            

01.06.2022   с.Великі Лучки                    № 1692 

 

Про затвердження 

 Програми профілактики злочинності  

Великолучківської  територіальної громади 

 на території Мукачівського району на 2022 рік 

 

 

     

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Великолучківська  сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму профілактики злочинності Великолучківської  

територіальної громади  на території Мукачівського району на 2022 рік, що 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



   Затверджено 

                              рішення вісімнадцятої сесії 

            восьмого скликання 

                                                                                     Великолучківської 

            сільської ради 

            01.06.2022 № 1692 

 
 

Програми профілактики злочинності  

Великолучківської  територіальної громади 

 на території Мукачівського району на 2022 рік 
 

I. Паспорт Програми 

 

1. 

 

Ініціатор розроблення 

Програми 

 

Мукачівське РУП ГУНП в Закарпатській 

області 

2. 

 

Розробник Програми 

 

Мукачівське РУП ГУНП в Закарпатській 

області 

3. 
Співрозробник 

Програми 

Відділ організаційно загальної, 

організаційної роботи, кадрового  та 

правового забезпечення Великолучківської 

сільської ради 

4. 
Відповідальний 

виконавець 

Мукачівське РУП  ГУНП в Закарпатській 

області, Головне Управління Національної 

поліції в Закарпатській області 

5. Учасники Програми 

Відділи Великолучківської сільської ради, 

виконавчий комітет Великолучківської 

сільської ради 

 

6. 
Строки реалізації 

Програми 
2022 рік 

7. 
Джерела фінансування 

Програми 
бюджет Великолучківської сільської ради 

8. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього: 

50,0 тис. гривень 

 

 

 

IІ. Мета Програми  

 

Метою Програми є забезпечення активної наступальної протидії 

злочинності та досягнення її зниження на основі чітко визначених пріоритетів, 



об'єднання зусиль органів державної влади, правоохоронних і контролюючих 

органів, громадськості у напрямі профілактики та протидії злочинності, 

корупції, порушенням громадського порядку та іншим антисоціальним 

проявам, які негативно впливають на рівень захисту конституційних прав і 

свобод громадян. 

Програма спрямована на підвищення ефективності реалізації 

узгоджених заходів національної поліції, органами місцевого самоврядування 

щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх 

вчинення, захист прав і законних інтересів жителів громади, шляхом 

фінансування з селищного бюджету тих пріоритетних напрямів та заходів, які 

впливають на стан правопорядку в громаді, але не фінансуються або частково 

фінансуються з державного бюджету. 

 

ІІІ. Завдання Програми та результативні показники 

 

Програма розроблена на основі комплексного підходу до розв’язання 

проблем захисту суспільства, особи, майнових надбань від злочинних 

посягань та правопорушень; враховує необхідність вирішення актуальних 

завдань профілактичної та іншої роботи, а тому визначає досягнення 

специфічних для громади цілей і завдань на шляху удосконалення системи 

профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю в громаді, зміцнення 

технічної та ресурсної бази цієї роботи. 

При підготовці Програми враховано вимоги законів України „Про 

Національну поліцію”, „Про місцеве самоврядування в Україні”. Реалізація 

Програми здійснюється шляхом пріоритетного фінансування визначених 

заходів з селищного бюджету. Це дозволить протягом року здійснити поліцією 

району та органами місцевого самоврядування комплекс узгоджених заходів 

щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх 

вчинення, створити в громаді сприятливі умови для діяльності Мукачівського 

районного управління  поліції та підвищити її авторитет серед населення. 
Програма розрахована на 1 рік. 

Програма передбачає здійснення (із залученням можливостей інших 

правоохоронних органів та зацікавлених відомств) наступальних дій на таких 

пріоритетних напрямах як:  

1) захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних 

посягань; 

2) охорона громадського порядку; 

3) підвищення рівня безпеки дорожнього руху; 

4) матеріально-технічне забезпечення профілактичної роботи. 

Також Програма передбачає більш широке залучення громадськості, 

громадських формувань до забезпечення охорони правопорядку у 

територіальній громаді.  

Фінансування видатків, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів сільських бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством, наведених у додатку  до Програми. 

 

 

 

 

 



ІV. Напрями діяльності і заходи Програми  

 

 

Розділ I. Організаційні заходи 

№ 

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

викона-

ння 

Координатор, 

виконавці 

Джерело 

фінан-

сування 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансуванн

я 

(гривні) 

Очікувани

й 

результат 

1. 

Щомісячно на 

пленарних засіданнях 

Великолучківської 

територіальної громади 

обговорювати 

результати виконання 

заходів, передбачених 

Програмою 

Упродов

ж 2022 

року 

Виконавчий 

комітет  

Великолучківської 

сілської ради 

- 

Фінансу-

вання не 

потребує 

Дозволить 

своєчасно 

реагувати 

на 

негативні 

тенденції в 

оперативні

й 

обстановці  

 

І. Захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань 

 

1. 

Не рідше одного разу 

на квартал розглядати 

на  оперативних 

нарадах із 

запрошенням  голови 

сільської ради стан 

організації роботи з 

попередження й 

розкриття злочинів, 

спрямованих проти 

життя, здоров’я  

громадян, їх майнових 

інтересів.  

Упродов

ж 2022 

року 

Мукачівське  РУП  

ГУНП в 

Закарпатській 

області 

- 

Фінансу

-вання 

не 

потребу

є 

Удосконале

ння роботи 

з розкриття 

злочинів, 

забезпеченн

я принципу 

невідворо-

тності 

покарання 

за вчинений 

злочин 

ІІ. Охорона громадського порядку 

1. 

Проводити 

роз’яснювальну роботу 

серед населення щодо 

важливості участі 

громадян в охороні 

громадського порядку 

та боротьбі зі 

злочинністю. У ході 

проведення зазначених 

заходів та зборів у  

Великолучківської 

територіальної громади 

вирішувати питання 

про створення у 

кожному населеному 

пункті громадських 

формувань з охорони 

громадського порядку 

 

 

 

 

Упродов

ж 2022 

року 

Мукачівське  РУП  

ГУНП в 

Закарпатській 

області 

виконавчий 

комітет 

Великолучківської 

сільської ради 

- 

Фінансу

-вання 

не 

потребу

є 

Більш 

широке 

залучення 

населення 

до 

профілакти

ки 

злочинності 

та 

забезпеченн

я безпеки та 

порядку  



ІІІ. Матеріально – технічне  забезпечення профілактичної роботи 

1. 

Розглянути питання 

щодо поточного 

ремонту  в  

адміністративній 

будівлі Мукачівського 

районного  управління 

поліції  ГУНП в  

Закарпатській області 

Упродов

ж 2022 

року 

Виконавчий 

комітет 

Великолучківської 

сільської ради 

Бюджет  

Великолуч

-ківської 

сільської 

ради 

50000,00  

Покращенн

я роботи 

щодо 

виконання 

заходів 

попереджен

ня злочинів 

і 

правопоруш

ень 

 

 

V. Система управління та контроль за виконанням Програми 

 

Виконавцем Програми є Мукачівське РУП ГУНП в Закарпатській 

області (Головне Управління Національної поліції в Закарпатській області).  

Виконавець Програми  до 1 лютого узагальнює подану інформацію 

про стан та результати її виконання і готує звіт, який подає до 

Великолучківської сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до Програми 
 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми профілактики злочинності  

Великолучківської  територіальної громади 

 на території Мукачівського району на 2022 рік 

 

 

Обсяг коштів, 

які пропонується залучити для 

виконання 

Програми 

Всього витрат на виконання Програми, 

тис. гривень 

 

2022 рік 

 

Обсяг ресурсів усього (тис. грн), у 

тому числі: 

50,0 

бюджет сільської ради 50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

          ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія восьмого  скликання   

 

                                          

01.06.2022          с.Великі Лучки                          № 1693 

 

 

Про затвердження 

 Програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення 

пожежної безпеки на території  Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022 рік 

 

     

 

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Великолучківська  сільська рада ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Програму попередження надзвичайних ситуацій та 

забезпечення пожежної безпеки на території  Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022 рік, що 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

     

 

 

 

 



   Затверджено 

                              рішення вісімнадцятої сесії 

            восьмого скликання 

                                                                                     Великолучківської 

            сільської ради 

            01.06.2022 № 1693  

         

ПРОГРАМА 

попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки 

на території  Великолучківської сільської територіальної громади  

на 2022 рік 

Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення 

пожежної безпеки на території Великолучківської сільської територіальної 

громади на 2022 роки розроблена на основі концепції соціально-економічного 

розвитку Великолучківської сільської територіальної громади, комплексного 

підходу до розв’язання проблем захисту суспільства, народного надбання і 

довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

пожеж та їх наслідків. Вона визначає шляхи вдосконалення системи 

попередження, локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення 

пожежної безпеки в населених пунктах, організаційні засади її 

функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, напрями державного 

управління у цій сфері. 

Програмою передбачаються заходи спрямовані на: 

створення та розвиток єдиної системи запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, захист життєво важливих інтересів населення, 

об’єктів підприємств, установ, організацій села незалежно від форми власності 

у сфері попередження надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки; 

удосконалення та підвищення ефективності роботи пов’язаної із 

попередженням надзвичайних ситуацій та забезпеченням пожежної безпеки на 

території Великолучківської сільської територіальної громади ; 

ефективне розв’язання завдань, пов’язаних із попередженням та 

ліквідацією надзвичайних ситуацій, протипожежного захисту та оперативного 

реагування на обстановку на об‘єктах, що розташовані на території 

Великолучківської сільської територіальної громади; 

інформаційне забезпечення підприємств, установ, організацій та 

населення з питань надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки; 

зміцнення та матеріально-технічне забезпечення підпорядкованих 

підрозділів  ДПРЧ (м.Мукачево) 2 ДПРЗ ГУДСНС України у Закарпатській 

області 

досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення в сфері попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Розпорядником коштів за програмою визначити 2 ДПРЗ ГУДСНС України у 

Закарпатській області  

 

 

 



 

Організаційне забезпечення 

1.Систематично аналізувати стан попередження надзвичайних ситуацій 

та забезпечення пожежної безпеки на підприємствах, установах та 

організаціях на території Великолучківської сільської територіальної громади. 

За результатами аналізу розробляти комплексні плани заходів щодо 

запобігання надзвичайним ситуаціям, пожежам та загибелі людей на них. 

Виконавець: підпорядковані підрозділи  ДПРЧ (м.Мукачево) 2 ДПРЗ 

ГУДСНС України у Закарпатській області, спільно із Великолучківською 

сільською територіальною громадою протягом року. 

2.Здійснювати координацію діяльності відомств та установ, щодо 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, захисту об’єктів і 

територій. 

Виконавець: підпорядковані підрозділи  ДПРЧ (м.Мукачево) 2 ДПРЗ 

ГУДСНС України у Закарпатській області, спільно із Великолучківською 

сільською територіальною громадою протягом року. 

3.Вивчити питання вдосконалення захисту територій Великолучківської 

сільської територіальної громади від надзвичайних ситуацій, розробити 

комплекс заходів та дати відповідні пропозиції. 

Виконавець: підпорядковані підрозділи  ДПРЧ (м.Мукачево) 2 ДПРЗ 

ГУДСНС України у Закарпатській області, спільно із Великолучківською 

сільською територіальною громадою протягом року. 

4.Вирішити питання щодо фінансування та функціонування  

підпорядкованих підрозділів  ДПРЧ (м.Мукачево) 2 ДПРЗ ГУДСНС України у 

Закарпатській області. 

Виконавець: підпорядковані підрозділи  ДПРЧ (м.Мукачево) 2 ДПРЗ 

ГУДСНС України у Закарпатській області, спільно із Великолучківською 

сільською територіальною громадою протягом року.  

5.Надавати методичну допомогу відомствам, підприємствам, установам 

та організаціям, щодо створення ними служб пожежної безпеки та 

забезпечення їх належного фінансування. 

Виконовець: підпорядковані підрозділи  ДПРЧ (м.Мукачево) 2 ДПРЗ 

ГУДСНС України у Закарпатській області, спільно із Великолучківською 

сільською територіальною громадою протягом року. 

6.Вести контроль за станом протипожежного водопостачання 

підприємств, установ та організацій на території територіальної громади, 

особливо важливих об’єктів, щодо забезпечення нормативного запасу води 

для пожежогасіння. 

Виконавець: підпорядковані підрозділи  ДПРЧ (м.Мукачево) 2 ДПРЗ 

ГУДСНС України у Закарпатській області, спільно із Великолучківською 

сільською територіальною громадою протягом року. 

 

 

 



 

Розвиток матеріально-технічної бази підпорядкованих підрозділів 

державних пожежно-рятувальних частин в м. Мукачево. 

1.При розробці програми соціально-економічного розвитку 

Великолучківської сільської територіальної громади та з метою підвищення 

рівня захисту населення, територій та об’єктів підвищеної небезпеки, 

передбачити фінансування на придбання для підпорядкованих підрозділів  

ДПРЧ (м.Мукачево) 2 ДПРЗ ГУДСНС України у Закарпатській області, 

аварійно-рятувальну та пожежну техніку, засоби пожежогасіння і захисту 

особового складу, пожежно-технічного обладнання, покращення побутових 

умов рятувальників тощо. 

Виконавець: підпорядковані підрозділи ДПРЧ (м.Мукачево) 2 ДПРЗ 

ГУДСНС України у Закарпатській області. 

2.Вивчити можливість придбання аварійно-рятувальної техніки, 

плаваючих засобів, запчастин до пожежних автомобілів за рахунок сільських 

бюджетів, взамін тих що відпрацювали нормативні терміни експлуатації. 

3.Фінансування видатків, передбачених програмою, здійснюватиметься 

за рахунок коштів сільського бюджету, не заборонених законодавством, 

наведених у додатку до Програми. 

Система управління та контроль за виконанням Програми 

 Виконавцем Програми є  2 ДПРЗ ГУДСНС України у Закарпатській 

області.  

Виконавець Програми до 1 лютого подає інформацію про стан та 

результати її виконання і готує звіт, який подає до Великолучківської сільської 

ради. 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 



             Додаток 

до Програми  

 

РОЗРАХУНОК 

Потреби коштів для реалізації заходів ПРОГРАМА 

попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на 

території  Великолучківської сільської територіальної громади  

на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Напрямки забезпечення розвитку та 

зміцнення матеріально-технічної бази 

підпорядкованих підрозділів ДПРЧ 

(м.Мукачево) 2 ДПРЗ ГУДСНС України у 

Закарпатській області та ліквідація 

наслідків надзвичайних ситуацій 

Сума, 

гривень 

Джерело 

фінансування 

1. 

Забезпечення засобами пожежогасіння 

(піноутворюючі та запасні частини до 

пожежно-технічного обладнання) 

- - 

2. 

Забезпечення пально-мастильними 

матеріалами 50000,00 

бюджет 

сільської 

ради 

3. 

Попередження та ліквідація наслідків 

надзвичайних ситуація природного або 

техногенного характеру 

- - 

4. 
Протипожежне, рятувальне та захисне 

обладнання. 
- - 

5. 
Покращення побутових умов 

рятувальників. 
- - 

 Всього 50000,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 



 

 

        

 

 

          ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

                                            

01.06.2022    с.Великі Лучки                        № 1694 

 

 

Про затвердження 

Програми забезпечення державної безпеки у Великолучківській 

територіальній громаді, матеріально-технічного забезпечення СБУ в 

Закарпатській області на 2022 рік  

 

 

     

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

    1.Затвердити Програму забезпечення державної безпеки у 

Великолучківській територіальній громаді, матеріально-технічного 

забезпечення СБУ в Закарпатській області на 2022 рік, що 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



   Затверджено 

                              рішення вісімнадцятої сесії 

            восьмого скликання 

                                                                                      Великолучківської 

            сільської ради 

            01.06.2022 № 1694 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

забезпечення державної безпеки у забезпечення державної безпеки у 

Великолучківській територіальній громаді, матеріально-технічного 

забезпечення СБУ в Закарпатській області на 2022 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма розроблена на підставі Законів України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, „Про Службу безпеки України”, „Про боротьбу з 

тероризмом”, „Про засади запобігання та протидії корупції”, „Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, для 

створення дієвої системи протидії можливим терористичним проявам, 

концентрації зусиль правоохоронних органів на протидії організованій 

злочинності та корупції, стабілізації криміногенної ситуації, уповільнення 

темпів зростання злочинності, покращення координації роботи органів влади, 

правоохоронних і контролюючих структур, розробки і втілення нової стратегії 

правозастосовної діяльності, методів і засобів попередження злочинів. 

Відповідно до Закону України „Про Службу безпеки України”, на 

Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством 

компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, 

територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного 

потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від 

розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з 

боку окремих організацій, груп та осіб. До завдань Служби безпеки України 

також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів 

проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної 

діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які 

безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.  

Програмою передбачено реальне підвищення престижу професії та 

підтримання соціального статусу працівників органів державної безпеки, 

забезпечення можливості повноцінного виконання ними службового 

обов’язку щодо захисту інтересів держави. 

 

Мета Програми: 

 

 – удосконалення оперативно–службової діяльності підрозділу 

Управління СБУ, покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, 

органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та 

трудовими колективами міста щодо забезпечення державної безпеки; 

 – покращення матеріально–технічного забезпечення підрозділу з метою 

збільшення ефективності її роботи та мобільності у реагуванні і попередженні 

злочинів, а також інших правопорушень; 

 – покращення роботи з питань попередження протиправних проявів і 

злочинів, інших негативних явищ. 

 

 

У результаті виконання заходів програми очікується: 

 

– зниження загального рівня загроз інтересам держави, зменшення 

впливу її організованих форм за рахунок створення належних умов для 

ефективного виконання службових обов’язків працівниками підрозділу СБУ;  

– зменшення рівня протиправних проявів на території 

контррозвідувального забезпечення за рахунок покращення мобільності 

працівників відділу; 

- запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню злочинів,  

удосконалення методів боротьби з тероризмом, контрабандою, організованою 

злочинною діяльністю та корупцією, забезпечення захисту конституційних 



прав та свобод людини, проведення правової та виховної роботи з населенням, 

посилення координації дій правоохоронних органів та удосконалення 

співпраці з місцевими органами влади. 

 

Програма передбачає такі основні заходи: 

1.1. З метою комплексного вирішення проблем захисту економічних 

інтересів держави забезпечити систематичне проведення спеціальних 

операцій, спрямованих на запобігання незаконному переміщенню товарів 

через митний кордон України, виявлення каналів контрабанди наркотичних 

засобів, зброї, затримання контрабандних товарів та виявлення і притягнення 

до відповідальності організаторів та членів організованих угруповань, 

причетних до організації каналів контрабандної діяльності.   

 

Вик.Управління СБУ в Закарпатській 

області, Мукачівський  ПЗ ДПСУ, 

територіальний підрозділ митниці 

 Термін: постійно 

 

1.2. Проведення роботи, спрямованої на виявлення і припинення 

корупційних діянь, хабарництва та інших зловживань посадовими і 

службовими особами митних, прикордонних, інших органів з контрольно-

дозвільними повноваженнями у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  

 

 Вик.Управління СБУ в Закарпатській  

області, Мукачівський ПЗ, 

територіальний підрозділ ГУНП, 

територіальний підрозділ митниці 

 Термін: постійно 

 

1.3. Проведення оперативно-розшукових  заходів, спрямованих на 

ліквідацію каналів  незаконної міграції іноземців територією України, з метою 

послаблення їх впливу на криміногенну ситуацію в регіоні; здійснення заходів 

з виявлення і припинення протиправної діяльності посадових і службових 

осіб, що сприяють функціонуванню каналів незаконної міграції.   

 

 

Вик.Управління СБУ в Закарпатській 

області, Мукачівський ПЗ ДПСУ, 

територіальний підрозділ ГУНП,  

Термін: постійно 

 

1.4. Проведення заходів, спрямованих на збереження та посилення рівня 

захисту відомостей, що містять державну таємницю та службову інформацію 

і обробляється в органах влади та управління, правоохоронних, 

контролюючих органах, установах та організаціях всіх форм власності.    

 

 Вик.Управління СБУ в Закарпатській 

області 

 Термін: постійно 

 



1.5. Проведення заходів, спрямованих на організацію та забезпечення 

ефективної протидії можливим терористичним загрозам у відношенні місць 

масового скупчення людей, вразливих промислових об’єктів, підприємств 

життєзабезпечення, транспортної інфраструктури тощо.    

 

 Вик.Управління СБУ в Закарпатській 

області, територіальний підрозділ ГУНП, 

ДСНС 

 Термін: постійно 

 

1.6. Проведення міжгалузевих засідань і нарад з координації зусиль, 

аналізу та уточнення стратегії заходів щодо боротьби з контрабандою, 

організованою злочинною діяльністю та корупцією.    

 

Вик.Управління СБУ в Закарпатській 

області, Мукачівський ПЗ ДПСУ, 

територіальний підрозділ ГУНП, 

територіальний підрозділ митниці, органи 

виконавчої влади 

 Термін: постійно 

 

Фінансове обґрунтування видатків, 

необхідних для реалізації заходів Програми 

 

На виконання Програми необхідні: 

1. З метою оперативного реагування та забезпечення високої 

мобільності підрозділу на відповідні загрози і ризики – придбання 

автотранспортного засобу, у т.ч. спеціального призначення, його утримання, 

технічне обслуговування, придбання витратних та інших матеріалів, 

обладнання та інвентарю. 

2. Для створення механізму оперативної взаємодії між правоохоронними 

органами, підвищення ефективності оперативно-розшукової, 

контррозвідувальної діяльності, документування злочинів, функціонування 

системи накопичення, аналізу та обміну інформації – придбання витратних та 

інших матеріалів, обладнання (у т.ч. спеціального) та інвентарю. 

3.  З метою створення належних умов для функціонування підрозділу – 

поточний ремонт адміністративної будівлі. 

4. Передбачити зведене фінансування визначених цією Програмою 

заходів у 2022 році згідно з додатком до Програми.  

Згідно п.2 ст.18 Закону України „Про СБУ” органи місцевої державної 

адміністрації та місцевого самоврядування сприяють Службі безпеки України, 

її органам і підрозділам у забезпеченні транспортом і зв’язком.  

 

 

Система управління та контроль за виконанням Програми 

 Виконавцем Програми є  Управління СБУ в  Закарпатській області.  

Виконавець Програми до 1 лютого подає інформацію про стан та 

результати її виконання і готує звіт, який подає до Великолучківської сільської 

ради. 



 

   Додаток  

                  до Програми 

 

Р О З Р А Х У Н О К 

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених 

Програмою забезпечення державної безпеки у забезпечення державної 

безпеки у Великолучківській територіальній громаді, матеріально-

технічного забезпечення СБУ в Закарпатській області на 2022 рік 

 

 

№ 

п\п 

 

1. 

 

 

 

2. 

Зміст 
Сума,  

гривень 

 

(грн.) 

Джерело 

фінансуванн

я 

 

Придбання: 

- ПММ, офісного устаткування та приладдя, 

будівельних та витратних матеріалів, інших 

товарів господарського призначення; 

- обладнання (в т.ч. спеціального 

призначення),інвентарю, інструментів, меблів, 

тощо; 

- запчастин та комплектувальних виробів і 

деталей для ремонту: автотранспорту, техніки, 

всіх видів обладнання, тощо. 

Поточний ремонт приміщень, будівель, 

автотранспорту, обладнання, техніки. 

 

50000,00 
бюджет 

сільської ради 

 Всього:  50000,00  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       



                                                                     
 ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія восьмого  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01.06.2022                                    с. Великі Лучки                                    № 1695 

  

 

Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету  

 Великолучківської сільської ради за І квартал 2022 року 

 

   

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, керуючись пунктом 4 статті 80  Бюджетного 

кодексу України, Великолучківська сільська рада ВІРИШИЛА: 

 

1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Великолучківської 

сільської ради за І квартал 2022 року, в тому числі:  

1.1. По доходах загального фонду сільського бюджету в сумі                   

38 845 955,28 грн.  (додається).   

1.2. По доходах спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

773 022,41 грн.  (додається). 

1.3. По видатках загального фонду сільського бюджету в сумі 

31 302 452,13 грн.  (додається).   

1.4. По видатках спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

199 329,03 грн.  (додається). 

1.5. Пояснювальна записка (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 



Звіт про виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської ради 

за І квартал 2022 року 

 

Код 

головног
о розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника 

коштів. 
Код підрозділу 

бюджетної 

класифікації 

Загальний фонд  

Затвердже-

но на 2022 
рік 

Затвердже

но 2022 рік 

з 
урахуванн

ям змін 

Затвердже

но на 

січень 
берень 

2022 року 

Виконано за 
січень -

береень 2022 

року 

% 
виконан

ня до 

уточнен
ого 

план 

січень - 

берень 
2022 

року 

% 

вико

нанн
я до 

уточ

нено
го 

план

у на 

2022 
рік 

 

 
 1 2 3  4   5 6   7 8  

  ДОХОДИ       

10000000 

Податкові 

надходження 43 533 700 43 533 700 10 832 740 12 502 310,38 115,4 28,7 110 402 595 

11000000 

Податки на 

доходи, податки на 

прибуток, податки 

на збільшення 

ринкової вартості 27 923 200 27 923 200 7 176 200 8 727 535,90 121,6 31,3 71 750 289 

11010000 

Податок на доходи 

фізичних осіб 27 923 200 27 923 200 7 176 200 8 727 535,90 121,6 31,3 71 750 289 

11010100 

Податок на доходи 
фізичних осіб, що 

сплачується 

податковими 
агентами, із доходів 

платника податку у 

вигляді заробітної 

плати 22 918 100 22 918 100 6 525 900 5 591 985,56 85,7 24,4 57 954 196 

11010400 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується 
податковими 

агентами, із доходів 

платника податку 

інших ніж заробітна 
плата 3 600 000 3 600 000 171 400 3 027 988,93 1 766,6 84,1 10 401 240 

11010500 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 
сплачується 

фізичними особами 

за результатами 

річного 
декларування 1 405 100 1 405 100 478 900 107 561,41 22,5 7,7 3 396 692 

13000000 

Рентна плата та 

плата за 

використання 

інших природних 

ресурсів 20 000 20 000 6 000 8 915,06 147,8 53,5 55 116 

13010000 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання 

лісових ресурсів 19 050 19 050 6 000 8 870,00 147,8 46,6  



1 2 3 4 5 6 7 8 

 13010200 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання 
лісових 

ресурсів(крім 

рентної плати за 

спеціальне 
використання 

лісових ресурсів  в 

частині 
деревини,заготовле

ної в порядку рубок 

головного 
користування 19 050 19 050 6 000 8 870,00 147,8 46,6 

13020000 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання 

води 300 300 0 0 0,0 0,0  

13020200 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання води 
водних обєктів  

місцевого значення 300 300     0,0 0,0  

13030000 

Рентна плата за 

користування 

надрами 

загальнодержавно

го значення 650 650 0 45,06 0,00 6,93  

13030100 

рентна плата за 

користування 

надрами для 
видобування інших 

корисних  копалин 

загальнодержавног

о значення 650 650   45,06 0,0 6,9  

14000000 

внутрішні податки 

на товари та 

послуги 3 450 000 3 450 000 858 170 616 587,56 71,8 17,9  

14020000 

акцизний податок з 
вироблених в 

Україні 

підакцизних товарів 
(продукції) 470 000 470 000 104 200 66995,53 64,3 14,3  

14021900 пальне 470 000 470 000 104 200 66995,53 64,3 14,3  

14030000 

акцизний податок з 

ввезених на митну 
територію України 

підакц.товарів 1 430 000 1 430 000 350 900 225730,87 64,3 15,8  

14031900 пальне 1 430 000 1 430 000 350 900 225730,87 64,3 15,8  

14040000 

 
акцизний податок з 

реалізації 

субєктами 
госплдарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 1 550 000 1 550 000 403 070 323861,16 80,3 20,9  



1 2 3 4 5 6 7 8 

 18000000 

місцеві податки та 

збори ,що 

сплачуються 

(перераховуються)

згідно з 

податковим 

кодексом України) 12 140 500 12 140 500 2 792 370 3 149 271,86 112,8 25,9 

18010000 податок на майно 3 375 500 3 375 500 776 370 595 476,47 76,7 17,6  

18010100 

податок на 

нерухоме майо, 
відмінне від 

земельної 

ділянки,спдачений 

юриичними 
особами,які є  

власниками обєктів 

житлово 
нерухомості 10 500 10 500 900 3 942,4  438,0 37,5  

18010200 

податок на 

нерухоме 

майно,відмінне від 
земельної 

ділянки,сплачений 

фізичними 
особами,які є 

власниками  обєктів 

житлової 
нерухомості 230 000 230 000 3 800 5 661,7  149,0 2,5  

18010300 

 

податок на 

нерухоме 
майно,відмінне від 

земельної ділянки 

,сплачений 
фізичними  особами 

,які є власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості 100 000 100 000   -12 185,2  0,0 -12,2  

18010400 

 

податок на 

нерухоме 
майно,відмінне від 

земельної 

ділянки,сплачений 

юрдичними 
особами ,які є 

власниками обєктів 

нежитлової 
нерухомості 

 600 000 600 000 159 000 103 574,4  65,1 17,3  

18010500 
земельний податок 
з юридичних осіб 950 000 950 000 253 000 148 159,4  58,6 15,6  

18010600 

орендна плата з 

юридичних осіб 970 000 970 000 226 770 245 255,8  108,2 25,3  

18010700 

 
земельний податок 

з фізичних осіб 315 000 315 000 67 000 66 993,4  100,0 21,3  



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

18010900 

 
орендна плата з 

фізичних осіб 

 
 

155 000 

 
 

155 000 53 900 34 074,5 63,2 22,0 

18011100 

транспортний 
податок з 

юридичних осіб 45 000 45 000 12 000   0,0 0,0  

18050000 Єдиний податок 8 765 000 8 765 000 2 016 000 2 553 795 126,7 29,1  

18050300 

Єдиний податок з 

фізичних осіб 115000 115 000 18 000 36 396,8  202,2 31,6  

18050400 

Єдиний податок з 

юридичних осіб 7 900 000 7 900 000 1 870 000 2 306 263,4  123,3 29,2  

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарсь

ких   
товаровиробників ,у 

яких частка 

сільськогосподарсь

кого 
товаровиробництва 

за попередній 

податковий 
(звітній) рік 

дорівнює або 

перевищує 75 % 750 000 750 000 128 000 211 135,2  164,9 28,2  

20000000 

Неподаткові 

надходження 369 300 369 300 107 300 182 844,90 170,4 49,5 1 028 965 

21000000 

Доходи від 

власності та 

підприємницької 

діяльності         0,0 0,0 0 

21000000 

Доходи від 

власності та 
підприємницької 

діяльності   0 0 0 19 400 0,0 0,0  

21080000 

 

Інші надходження   0 0 0 19 400 0,0 0,0  

21081100 

 

Адміністративні 
штрафи та інші 

санкції        19 400 0,0 0,0  

22000000 

 

Адміністративні 
збори та платежі, 

доходи від 

некомерційної 
господарської 

діяльності  369 300 369 300 107 300 59 211,19 55,2 16,0 905 182 

22010000 

 

Плата за надання 
адміністративних 

послуг 356 000 356 000 104 200 50 903,34 48,9 14,3 867 166 

22012500 
Плата за надання 
інших адмінпослуг 10 000 10 000 2 200 3 333,34 151,5 33,3  



1 2 3 4 5 6 7 8 

22012600 

Адміністративний 

збір за державну 

реєстрацію речових 

прав на нерухоме 
майно та їх 

обтяжень 346 000 346 000 102 000 47 570,00 46,6 13,7  

22012900 

Плата за 
скорочення 

термінів надання 

послуг у сфері 

державної 
реєстрації речових 

прав на нерухоме 

майно та їх 
обтяжень і 

державної 

реєстрації 

юридичних осіб, 
фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 
формувань, а також 

плата за надання 

інших платних посл         0,0 0,0  

22080000 

Надходження від 

орендної плати за 

користування 

цілісним 

майновим 

комплексом та 

іншим державним 

майном   13 000 13 000 3 100 8 287,00 267,3 63,7  

22080400 

Надходження від 

орендної плати за 
користування 

цілісним майновим 

комплексом та 
іншим майном, що 

перебуває в 

комунальній 

власності  13 000 13 000 3 100 8 287,00 267,3 63,7  
22090000 Державне мито 300 300 0 20,85 0,0 7,0 628 

22090100 державне мито,що 

сплачується за 

місцем розгляду та 

оформлення 
документів, у тому 

числі за 

оформлення 
документів на 

спадщину і 

дарування 300 300   20,85 0,0 7,0  

24000000 

Інші неподаткові 

надходження 0 0 0 104 233,71 0,0 0,0 104 234 

24060300 Інші надходження       104 233,71 0,0 0,0 104 234 

  

 

Разом доходів 43 903 000 43 903 000 10 940 040 12 685 155,28 116,0 28,9 111 431 340 



1 2 3 4 5 6 7 8 

271 465 924 40000000 

Офіційні 

трансферти  

109 570 

700 

109 570 

700 26 163 600 26 160 800 100,0 23,9 

41000000 

Від органів 

державного 

управління 

109 570 

700 

109 570 

700 26 163 600 26 160 800 100,0 23,9 271 465 924 

41020000 

Дотації з 

державного 
бюджету місцевим 

бюджетам 34 676 700 34 676 700 8 669 100 8 669 100 100,0 25,0  

41020100 Базова дотація 34 676 700 34 676 700 8 669 100 8 669 100 100,0 25,0 86 691 725 

41030000 

Субвенції  з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 73 273 300 73 273 300 16 926 000 16 926 000 100,0 23,1 180 398 723 

41033900 

Освітня субвенція з 

державного 
бюджету місцевим 

бюджетам 73 273 300 73 273 300 16 926 000 16 926 000 100,0 23,1 180 398 723 

41040000 

 

Дотації з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим 

бюджетам 1 483 100 1 483 100 545 400 545 400 100,0 36,8 4 057 137 

41040200 

Дотація з місцевого 
бюджету на 

здійснення 

переданих з 
державного 

бюджету видатків з 

утримання закладів 
освіти та охорони 

здоров`я за рахунок 

відповідної 

додаткової дотації з 
державного 

бюджету 984 200 984 200 246 000 246 000 100,0 25,0 2 460 525 

41040500 

 
Дотація з місцевого 

бюджету на 

проведення 

розрахунків 
протягом 

опалювального 

періоду за 
комунальні послуги 

та енергоносії, які 

споживаються 

установами, 
організаціями, 

підприємствами, 

що утримуються за 
рахунок 

відповідних 

місцевих бюджетів 
за рахунок 

відповідної 

додаткової дотації з 

державного 
бюджету 498 900 498 900 299 400 299 400 100,0 60,0  



1 2 3 4 5 6 7 8 

318 703 41050000 

 Субвенції з 

місцевих бюджетів 

іншим місцевим 

бюджетам 137 600 137 600 23 100 20 300 87,9 14,8 

41051200 

Субвенція з 
місцевого бюджету 

на надання 

державної 
підтримки особам з 

особливими 

освітніми 

потребами за 
рахунок відповідної 

субвенції з 

державного 
бюджету 137 600 137 600 23 100 20 300 87,9 14,8 318 703 

  Всього доходів 

153 473 

700 

153 473 

700 37 103 640 38 845 955,28 104,7 25,3 382 897 125 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Звіт про виконання  дохідної частини спеціального фонду сільського бюджету                                                            

Великолучківського сільської ради за І квартал 2022 року 

 

Код 

головного 
розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   
розпорядника коштів. 

Код підрозділу 

бюджетної класифікації 

Спеціальний  фонд  

Затверджено на 

2022 рік 

Затверджено на 

2022 рік з 

урахуванням 

змін 

Уточнений 

план на 

січень-

березень 2022 

року 

Виконано за 

січень-

березень 

2022 року 

% 

виконан

ня до 

затверд

женого 

плану з 

урахува

нням 

змін за  

2022 

року 

 

 
1  2  3 4  5  6  7  

  

 

ДОХОДИ      

 

10000000 

Податкові 

надходження 0 0 0 695,21 0,0  

19000000 
інші податки та 

збори 0 0 0 695,21 0,0  

19010000 екологічний податок 0 0 0 695,21 0,0  

19010100 

Екологічний податок, 

який справляється за 

викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними 
джерелами 

забруднення (за 

винятком викидів в 

атмосферне повітря 

двоокису вуглецю) 
      615,21 0,0  

19010200 

 

Надходження від 

скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо 

у водні об`єкти        80,00 0,0  

20000000 
Неподаткові 

надходження 2 100 600 2 100 600 525 150 739487,00 35,2  

24000000 
Інші неподаткові 

надходження 0 0 0 1 859,65 0,0  

24060000 Інші надходження 0 0 0 1 859,65 0,0  

24060300 

 
Грошові стягнення за 

шкоду, заподіяну 

порушенням 

законодавства про 

охорону 

навколишнього 

середовища внаслідок 

господарської та іншої 

діяльності       1859,65 0,0  

25000000 
Власні надходження 

бюджетних установ   2 100 600 2 100 600 525 150 737627,35 35,1  

25010000 

Плата за послуги, що 

надаються 

бюджетними 

установами  
 2 100 600 2 100 600 525 150 221742,31 10,6  



1  2  3 4  5  6  7  

 25010100 

Надходження від 

плати за послуги, що 

надаються 
бюджетними 

установами згідно із 

законодавством  2 100 600 2 100 600 525 150 220442,31 10,5 

25010300 

Плата за оренду 
майна бюджетних 

установ, що 

здійснюється 
відповідно до Закону 

України `Про оренду 

державного та 
комунального майна`       1300,00 0,0  

25020000 

Інші джерела 
власних надходжень 

бюджетних установ   0 0 0 515885,04 0,0  

25020100 

Благодійні внески, 

гранти та дарунки  
      515885,04 0,0  

30000000 

Доходи від операцій 

з капіталом   0 0 0 32840,20 0,0  
33010000 кошти від продажу 

землі 0 0 0 32840,20 0,0  

33010100 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарсь
кого призначення, 

що перебувають у 

державній або 

комунальній 
власності, та 

земельних ділянок, 

які знаходяться на 
території Автономної 

Республіки Крим       32840,20 0,0  

40000000 
Офіційні 

трансферти 0 100 000 0 0 0,0  

41000000 

Від органів 

державного 

управління 

 

 

 0 100 000 0 0 0,0  

41050000 

Субвенція з 

місцевих бюджетів 

іншим місцевим 

бюджетам 0 100 000 0 0 0,0  

41053900 
Інші субвенції з 
місцевого бюджету   100 000     0,0  

Всього без урахування 

трансфертів 2 100 600 2 100 600 525 150 773 022,41 35  

Всього доходів 2 100 600 2 200 600 525 150 773 022,41 35  
 

 

 



Звіт про виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету 

 Великолучківської сільської ради за І квартал 2022 року 

 

Код 

головно

го 
розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника коштів. 

Код підрозділу 

бюджетної 
класифікації 

Загальний фонд  

Затверджен
о на 2022 

рік 

Затверджено 

2022 рік з 

урахуванням 

змін 

Затвердже

но на 
січень 

берень 

2022 року 

Виконано 

за січень -

береень 

2022 року 

% 
викон

ання 

до 
уточн

еного 

план 

січень 
- 

берен

ь 2022 
року 

% 

викон

ання 
до 

уточн

еного 

плану 
на 

2022 

рік 

 

 
 1 2 3  4 5   6 7  8  

  

 

Видатки 

       

0150 

 

Організаційне,інформа

ційно- аналітичние  та 
матеріально- технічне 

забезпечення 

діяльності обласної 
ради,районної 

ради,районної у місиі  

ради ( у разі її 
створення),міської,сел

ищної, сільської рад 13 992 300 14 432 300 4 202 400 2428047,09 57,8 16,8 35 055 122 

0160 

 

Керівництво і 
управління у 

відповідній сфері у 

містах (місті 
Києві),селищах,селах,т

ериторіальних 

громадах 3 502 300 4 577 300 1 634 000 719596,54 44,0 15,7 10 433 256 

1010 

 
 

надання дошкільної 

освіти 28 771 000 30 683 250 8 538 570 5048734,14 59,1 16,5 73 041 630 

1021 

надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 
середньої освіти 18 779 400 20 545 550 6 674 150 3973360,42 59,5 19,3 49 972 539 

1031 

 

 
надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 73 273 300 73 273 300 16 926 000 

16147231,2

8 95,4 22,0 179 619 949 

1080 

 

надання спеціальної 

освіти мистецькими 
школами 9 194 000 9 210 000 2 307 400 2079576,31 90,1 22,6 22 791 089 



1142 

Інші програми та 

заходи у сфері освіти   24 000 24 000   0,0 0,0  

 1 2 3  4 5   6 7  8  

242 504 1200 

надання освіти за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету 
місцевим бюджетам на 103 600 103 600 20 300 14916,45 73,5 14,4 

2112 

первинна медична 

допомога  
населенню,що 

надається 

фельдшерськими 

,фельдшерсько - 
акушерськими 

пунктами 79 200 79 200 24 300 21512,81 88,5 27,2  

2113 

первинна медична 
допомога 

населенню,що 

надається амбулаторно 

- поліклініними 
закладами 

(відділеннями) 2 412 500 2 412 500 891 320 371621,07 41,7 15,4  

3210 

Організація та 
проведення 

громадських робіт   50 000 50 000   0,0 0,0  

3242 

інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального 

забезпечення 415 000 415 000 43 500 19622,58 45,1 4,7  

4030 

забезпечення 

діяльності бібліотек 582 100 607 100 204 200 124269,30 60,9 20,5  

4060 

забезпечення 
діяльності палаців і 

будинків 

культури,клубів 

,центрів дозвілля та 
інших клубних 

закладів 693 000 693 000 139 000 78033,73 56,1 11,3  

6030 

організація 
благоустрою 

населених пунктів 1 421 000 1 580 000 541 600 108597,91 20,1 6,9  

7130 
Здійснення заходів із 
землеустрою   750 000 650 000   0,0 0,0  

7540 

Реалізація заходів , 

спрямованих на 

підвищення 
доступності 

широкосмугового 

доступу до Інтернету в 
сільській місцевості   166 600 166 600   0,0 0,0  

7680 

Членські внески до 

асоціації органів 

місцевого 
самоврядування   11 000 11 000   0,0 0,0  



8230 

інші заходи 

гомадського порядку 
та безпеки 121 000 170 000 79 500 17332,50 21,8 10,2  

 1 2 3  4 5   6 7  8  

 8710 

 

Резервний фонд  100 000 100 000     0,0 0,0 

9770 
Інші субвенції з 
місцевого бюджету   113 547 11 350   0,0 0,0  

9800 

Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 
програм соціально - 

економічного розвитку 

регіонів   250 000 250 000 150 000 60,0 60,0  

  Всього видатків 153 439 700 160 247 247 43 389 190 

31 302 

452,13 72,1 19,5 388 378 681 

         
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Звіт  про виконання  видаткової частини спеціального фонду  сільського бюджету  

Великолучківської сільської ради за І квартал 2022 рік 
 

Код 

головного 

розпо- 
рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника коштів. 

Код підрозділу бюджетної 
класифікації 

Спеціальний  фонд  

Затвердж

ено на 

2022 рік 

Затверджен

о на 2022 

рік з 

урахування
м змін 

Уточнен
ий план 

на 

січень-

березень 
2022 

року 

Виконан

о за 

січень-
березень 

2022 

року 

% 
виконанн

я до 

затвердж

еного 
плану з 

урахуван

ням змін 
за  2022 

року 

 

 
1  2  3 4   5 6  7  

  Видатки      

0150 

Організаційне, інформаційно 
- аналітичне та матеріально -

технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у 

місті ради ( у разі її 

створення),міської, селищної, 

сільської ради   200 000 200 000   0,0  

0160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах ( 
місті Києві),селищах, селах, 

територіальних громадах   49 500 49 500   0,0  
 

1010 надання дошкільної освіти 1 512 600 1 734 800 600 350 36230,42 2,1  

 

 

 
1021 

Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної 

середньої освіти 88 000 388 200 322 200      
 

 
1080 

надання спеціалізованої 
освіти мистецькими школами 500 000 500 000 125 000   0,0  

 

 
 

 

 
 

1200 

надання освіти за рахунок 

субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної 

підтримки особам з 
особливими освітніми 

потребами 34 000 34 000 2 800   0,0  
 

 
2152 

Інші програми та заходи у 
сфері охорони здоров’я   300 000 300 000   0,0  

 

6030 

організація благоустрою 

населених пунктів   262 000 262 000   0,0  
 

7130 
Здійснення заходів із 
землеустрою   8 500 8 500   0,0  

 
 

7370 

реалізація інших заходів щодо 
соціально - економічного 

розвитку території       

163098,6

1    



1  2  3 4   5 6  7  

7461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого 

бюджету   791 500 791 500   0,0  

  Разом видатків 2 134 600 4 268 500 2 661 850 

199 

329,03 4,7   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА                                                                                         

    про виконання дохідної та видаткової частини сільського бюджету Великолучківської 

сільської ради за І квартал 2022 року 

 

ДОХОДИ 

           

За підсумками І кварталу 2022 року до сільського бюджету Великолучківської сільської 

ради надійшло всього з офіційними трансфертами                39 619,0 тис.грн. в тому числі по 

загальному фонду – 38 846,0 тис.грн. та  по спеціальному фонду – 773,0 тис.грн.  

До загального фонду сільського бюджету Великолучківського сільської ради за  І 

квартал 2022 року надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) в сумі 12 685,2 тис.грн., 

що становить 116 відсотка до затверджених показників                        (з урахуванням змін)  

Податок на доходи фізичних осіб, найвагомішого джерела доходів,  за звітній період 

надійшло 8 727,5 тис.грн., що на 3 102,2 тис.грн. більше в порівнянні з 2021 роком на вказаний 

період.  

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, виготовленої в порядку рубок 

головного користування) надійшло 8,9 тис.грн., що на 2,8 тис.грн. більше в порівнянні з 

2021роком на вказаний період. 

Внутрішні податки на товари та послуги надійшли в сумі 616,6 тис.грн; в тому числі: 

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продуктів), а саме 

пальне – 67,0 тис.грн.; 

- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) 

- 225,7 тис.грн.; 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – 323,9 тис.грн.; 

Місцеві податки та збори надійшли за перший квартал 2022 року в сумі - 3 149,3 

тис.грн., а  саме: 

Податок на майно надійшло 595,5 тис.грн. з них: 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 3,9 тис.грн.; 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 5,7 тис.грн.; 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки , сплачений юридичними 

особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 103,6 тис.грн. 

 земельний податок з юридичних осіб – 148,2 тис.грн.; 

 орендна плата з юридичних осіб – 245,3 тис.грн.; 

 земельний податок з фізичних осіб – 67,0 тис.грн.; 

 орендна плата з фізичних осіб – 34,1 тис.грн. 

Єдиний податок надійшов в сумі  2 553,8 тис.грн.,  що більше на                 303,2 тис.грн.  

в порівнянні з минулим роком на вказаний період в тому числі : 

- єдиний податок з юридичних осіб   надійшло за І квартал 2022року в сумі  36,4 тис. грн. 

в порівнянні з минулим роком більше на 12,0 тис.грн. на вказаний період ; 

- єдиний податок з фізичних осіб за І квартал 2022 року надійшло в сумі              2 306,3 

тис.грн. що більше в порівнянні за перший квартал 2021 року на 316,4 тис.грн.; 

- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітній) рік 

дорівнює або перевищує 75% - 211,1 тис.грн. 

Неподаткові надходження надійшли за звітний період в сумі 182,8 тис.грн.  в 

порівнянні з минулим роком на вказаний період на 21,2 тис.грн. більше з них : 

- адміністративні штрафи  та інші санкції – 19,4 тис.грн.;  

- плата за надання інших адміністративних  послуг - 3,3 тис.грн., що на            1,1 тис.грн 

більше на вказаний період минулого року; 

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно  та їх 

обтяжень – 47,6 тис.грн.; 



- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 8,3 тис.грн.; 

По загальному фонду з державного бюджету за  І квартал 2022 року  одержано: 

-   базової дотації у сумі 8 669,1 тис.грн.; 

- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на загальну суму   16 926,0 тис. 

грн., в тому числі:  

 освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –                   16 926,0 

тис. грн. 

З місцевого бюджету за звітній період одержано : 

- дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків 

з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з  

держаного  бюджету у сумі  246,0 тис.грн.; 

- дотацію з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального 

періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 

підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 299,4 тис.грн.; 

   Субвенцій з місцевих бюджетів іншим бюджетам у сумі  20,3 тис. грн., в тому числі:  

 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримкам особам з 

особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 

20,3 тис.грн.; 

Усього за звітній період бюджет одержав офіційних трансфертів у сумі 26 160,8 тис. грн.  

    До спеціального фонду сільського бюджету  Великолучківської сільської ради за  І 

квартал  2022 року надійшло доходів (без урахування трансфертів)  в сумі 773,0 тис.грн., в тому 

числі:  

- екологічний податок  – 0,7 тис.грн.;  

- інші неподаткові надходження ( грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності) – 1,9 тис.грн.; 

- власних надходжень бюджетних установ – 737,6 тис. грн. в тому числі: 

 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством – 221,7 тис.грн.; 

 благодійні внески, гранти, дарунки – 515,9 тис.грн. 

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на 

території АРК- 32,8 тис.грн. 

 

ВИДАТКИ 

Виконання видаткової частини сільського бюджету Великолучківської сільської ради за 

І квартал 2022 року становить 31 501,8 тис.грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у 

тому числі по загальному фонду –                          31 302,5 тис.грн., що становить 72,4 % 

затверджених зі змінами  призначень на вказаний період  та по спеціальному фонду – 199,3 

тис.грн. 

Структура  видаткової частини загального фонду сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за економічними категоріями за основними напрямками: 

 на оплату праці з нарахуваннями (заклади освіти, культури, апарату управління, 

фінансового відділу) – 29 432,9 тис.грн. (або 89,5% виконання на вказаний період); 

 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 596,7 тис.грн. (або 33,1 % 

виконання на вказаний період); 

 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 19,6 тис. грн. 

(або 45,1 % виконання на вказаний період) 

 інші видатки – 253,2  тис.грн. 



1. На видатки соціального спрямування загального фонду бюджету громади спрямовано  

27 878,8 тис.грн., які   направлені зокрема на утримання галузей: 

- освіта – 25 184,2 тис. грн.(виконано 78,3% на вказаний період),                 з них:  

 за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -             16 147,2 тис.грн.; 

  на дошкільні заклади освіти – 5 048,7 тис.грн.; 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 19,6 тис.грн.; 

- охорону здоров’я – 393,1 тис.грн.; 

- культура і мистецтво – 2 281,9 тис.грн. 

2. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано                        3 147,6 

тис.грн. (в т.ч. фінансовий відділ). 

3. Організація благоустрою населених пунктів – 108,6 тис.грн. 

4. Інші заходи громадського порядку та безпеки – 17,3 тис.грн. 

5. Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально 

– економічного розвитку регіонів 150,0 тис.грн., а саме:  

- 100,0 тис. грн. - Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки;  

- 50 тис. грн. – головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій 

у Закарпатській області. (на забезпечення паливно – мастильні матеріали для обслуговування 

підпорядкованих підрозділів ДПРЧ (м. Мукачево, 2). 

  Виконання видаткової частини по спеціальному фонду сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради становить 199,3 тис. грн. в тому числі : 

Інші джерела власних надходжень: 

1. Дошкільні заклади – 36,2 тис.грн. (гранти, дарунки); предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар. 

    2. Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку територій 

(реконструкція збереження спадщини Мукачівщини та відновлення через створення молодіжно 

– культурно – творчого центру „Резеденції молоді” – 163,1 тис.грн., а саме: 

 заробітна плата – 133,7 тис.грн.; 

 нарахування на оплату праці – 29,4 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01.06.2022                                     с. Великі Лучки                                    № 1696 

 

 

 

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, 06 квітня 2022 року)   

 

07527000000 

(код бюджету) 

 

 

 

 

 

Керуючись пунктом 23 статті 26 „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, врхаовуючи постанову Кабінету 

Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 „Про спрямування коштів до 

резервного фонду державного бюджету” повідомлення „Про зміни до 

річного/помісячного розпису асигнувань державного бюджету на 2022 рік” від 

11.04.2022 № 22, розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації – начальника Закарпатської обласної військової адміністрації від     

19 квітня 2022 року № 132 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік 

у межах зменшення обсягу освітніх субвенцій з державного бюджету, 

спрямування залишку коштів та перерозподілу бюджетних призначень обласного 

бюджету” та листа фінансового відділу Великолучківської сільської ради від 

23.05.2022 № 275/01-08 „Висновок про обсяг залишку коштів сільського бюджету 

на початок 2022 року станом на 15.05.2022”, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

Внести 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 (у межах змін обсягу доходів, 

спрямування частини залишку коштів, що утворилися на початок 2022 року та у 

межах загального обсягу видатків) 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 розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм на 2022 рік в новій редакції  згідно з додатком 4 

до цього рішення. 

7.Внести зміни в додаток 4 „Зміни до розподілу витрат сільського бюджету 

на реалізацію місцевих/регіональних програм на 2022 рік” рішення сесії 

Великолучківської сільської ради від 04 лютого 2022 року № 1526 „Про внесення 

змін до рішення сесії Великолучківської сільської ради від                        20 грудня 

2021 року № 1362 „Про  бюджет Великолучківської сільської ради на 2022 рік” 

викласти в новій редакції згідно з додатком 4.1 до цього рішення. 

8.Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм на 2022 рік згідно з додатком 4.2 до цього 

рішення. 

9.Затвердити обсяг капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних 

проєктів у 2022 році згідно з додатком 5 до цього рішення. 

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

додатком 6 до цього рішення. 

11.Внести зміни в додаток 4 „Зміни до міжбюджетних трансфертів на                  

2022 рік ” рішення сесії Великолучківської сільської ради від 06 квітня 2022 року 

№ 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) викласти в новій редакції 

згідно з додатком 6.1 до цього рішення. 

12.Додаток 5 „Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів із будівництва, реконструкції та капітального ремонту об′єктів соціальної 

інфраструктури за об′єктами у 2022 році” рішення сесії Великолучківської 

сільської ради від 04 лютого 2022 року № 1526 „Про внесення змін до рішення 

сесії Великолучківської сільської ради від 20 грудня 2021 року № 1362 „Про  

бюджет Великолучківської сільської ради на 2022 рік” визнати таким, що втратив 

чинність. 

13.Додатки 1-6, 3.1, 4.1, 4.2, 6.1 до цього рішення є його невід’ємною 

частиною. 

14.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 18 сесії восьмого скликання 
   

Великолучківської сільської ради 
   

від 01.06.2022 року № 1696 

 

Зміни до обсягу доходів сільського бюджету Великолучківської сільської ради 

на 2022 рік 

075270000

0 

     

(код бюджету) 
   

(грн) 

Код 

Найменування згідно з 

Класифікацією доходів 

бюджету 

Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

40000000 Офіційні трансферти -7 341 100,00 -7 341 100,00 0,00 0,00 

41000000 
Від органів державного 

управління 
-7 341 100,00 -7 341 100,00 0,00 0,00 

41030000 

Субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

-7 327 300,00 -7 327 300,00 0,00 0,00 

41033900 

Освітня субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

-7 327 300,00 -7 327 300,00 0,00 0,00 

41050000 

Субвенції з місцевих 

бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 

-13 800,00 -13 800,00 0,00 0,00 

41051200 

Субвенція з місцевого 

бюджету на надання 

державної підтримки 

особам з особливими 

освітніми потребами за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету 

-13 800,00 -13 800,00 0,00 0,00 

X Разом доходів -7 341 100,00 -7 341 100,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

Секретар Великолучківської сільської ради 

 
 

 

 

 

Олена СТРОЇН 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Додаток 2 

  

   
до рішення 18 сесії восьмого скликання    
Великолучківської сільської ради    
від 01.06.2022 року № 1696 

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 
763 000,00 766 400,00 -3 400,00 -3 400,00 

208000 

Фінансування за 

рахунок зміни 

залишків коштів 

бюджетів 

763 000,00 766 400,00 -3 400,00 -3 400,00 

208100 На початок періоду 10 986 474,20 10 782 946,92 203 527,28 17 606,73 

208200 На кінець періоду 10 223 474,20 10 019 946,92 203 527,28 17 606,73 

208400 

Кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального 

фонду) 

0,00 3 400,00 -3 400,00 -3 400,00 

X 
Загальне 

фінансування 
763 000,00 766 400,00 -3 400,00 -3 400,00 

Фінансування за типом боргового зобов’язання 

600000 

Фінансування за 

активними 

операціями 

763 000,00 766 400,00 -3 400,00 -3 400,00 

602000 
Зміни обсягів 

бюджетних коштів 
763 000,00 766 400,00 -3 400,00 -3 400,00 

602100 На початок періоду 10 986 474,20 10 782 946,92 203 527,28 17 606,73 

602200 На кінець періоду 10 223 474,20 10 019 946,92 203 527,28 17 606,73 

602400 

Кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального 

фонду) 

0,00 3 400,00 -3 400,00 -3 400,00 

X 
Загальне 

фінансування 
763 000,00 766 400,00 2 164 500,00 -3 400,00 

 

Секретар Великолучківської сільської ради 
 

 

 

 

 

Олена СТРОЇН 
 



            
Додаток 3 

   

            
до рішення 18 сесії восьмого скликання 

 

            
Великолучківської сільської ради 

 

            
від 01.06.2022 року № 1696 

 

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

0752700000 
              

(код бюджету) 
             

(грн.) 

Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету 

Код 

Типової 

програмн

ої 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевого 

бюджету 

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 

місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
усього 

видатки 

споживання 

з них 

видатки 

розвитк

у 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживання 

з них 

видатки 

розвитку оплата праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

0100000   

Великолучківська 

сільська рада 
(головний 

розпорядник) 

21 224 600,00 21 224 600,00 10 830 900,00 4 438 700,00 0,00 1 662 000,00 1 562 000,00 100 000,00 0,00 0,00 1 562 000,00 22 886 600,00 

0110000   

Великолучкіувська 

сільська рада 

(відповідальний 

виконавець) 

21 224 600,00 21 224 600,00 10 830 900,00 4 438 700,00 0,00 1 662 000,00 1 562 000,00 100 000,00 0,00 0,00 1 562 000,00 22 886 600,00 

0110150 0150 0111 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності обласної 

ради, районної ради, 

районної у місті 

ради (у разі її 

створення), міської, 

селищної, сільської 

рад 

14 707 300,00 14 707 300,00 10 790 000,00 581 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 14 907 300,00 

0112112 2112 0725 

Первинна медична 

допомога 

населенню, що 

надається 

фельдшерськими, 

фельдшерсько-

акушерськими 

пунктами 

79 200,00 79 200,00 0,00 79 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 

0112113 2113 0721 

Первинна медична 

допомога 

населенню, що 

надається 

амбулаторно-

поліклінічними 

закладами 

(відділеннями) 

2 412 500,00 2 412 500,00 0,00 2 412 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 412 500,00 



0112152 2152 0763 

Інші програми та 

заходи у сфері 

охорони здоров`я 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 

0113210 3210 1050 

Організація та 

проведення 

громадських робіт 

50 000,00 50 000,00 40 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 

0113230 3230 1070 

Видатки, пов`язані з 

наданням підтримки 

внутрішньо 

перемішеним та/або 

евакуйованим 

особам у зв`язку із 

введенням воєнного 

стану 

190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 

0113242 3242 1090 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту 

і соціального 

забезпечення 

978 000,00 978 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978 000,00 

0116030 6030 0620 

Організація 

благоустрою 

населених пунктів 

1 610 000,00 1 610 000,00 0,00 1 304 000,00 0,00 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 1 800 000,00 

0117130 7130 0421 
Здійснення заходів 

із землеустрою 
650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 108 500,00 8 500,00 100 000,00 0,00 0,00 8 500,00 758 500,00 

0117330 7330 0443 

Будівництво інших 

об`єктів 

комунальної 

власності 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 72 000,00 

0117461 7461 0456 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних доріг 

та дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791 500,00 791 500,00 0,00 0,00 0,00 791 500,00 791 500,00 

0117540 7540 0460 

Реалізація заходів, 

спрямованих на 

підвищення 

доступності 

широкосмугового 

доступу до 

Інтернету в 

сільській місцевості 

166 600,00 166 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 600,00 

0117680 7680 0490 

Членські внески до 

асоціацій органів 

місцевого 

самоврядування 

11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 

0118230 8230 0380 

Інші заходи 

громадського 

порядку та безпеки 

170 000,00 170 000,00 0,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 

0119800 9800 0180 

Субвенція з 

місцевого бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання програм 

соціально-

економічного 

розвитку регіонів 

200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 

0600000   

Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

культури, туризму 

Великолучківської 

сільської ради 
(головний 

розпорядник) 

130 861 247,00 130 861 247,00 94 544 700,00 8 477 200,00 0,00 2 703 100,00 602 500,00 2 100 600,00 409 800,00 0,00 602 500,00 133 564 347,00 



0610000   

Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

культури, туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(відповідальний 

виконавець) 

130 861 247,00 130 861 247,00 94 544 700,00 8 477 200,00 0,00 2 703 100,00 602 500,00 2 100 600,00 409 800,00 0,00 602 500,00 133 564 347,00 

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 0,00 0,00 49 500,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 49 500,00 2 995 100,00 

0611010 1010 0910 
Надання дошкільної 

освіти 
30 683 250,00 30 683 250,00 18 546 200,00 3 141 800,00 0,00 1 616 800,00 104 200,00 1 512 600,00 0,00 0,00 104 200,00 32 300 050,00 

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 0,00 147 000,00 59 000,00 88 000,00 0,00 0,00 59 000,00 20 692 550,00 

0611031 1031 0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

65 946 000,00 65 946 000,00 54 054 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 946 000,00 

0611080 1080 0960 

Надання 

спеціалізованої 

освіти мистецькими 

школами 

9 210 000,00 9 210 000,00 7 316 800,00 273 500,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 409 800,00 0,00 0,00 9 710 000,00 

0611142 1142 0990 

Інші програми та 

заходи у сфері 

освіти 

24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 

93 200,00 93 200,00 76 400,00 0,00 0,00 30 600,00 30 600,00 0,00 0,00 0,00 30 600,00 123 800,00 

0614030 4030 0824 
Забезпечення 

діяльності бібліотек 
716 900,00 716 900,00 459 600,00 131 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716 900,00 

0614060 4060 0828 

Забезпечення 

діяльності палаців i 

будинків культури, 

клубів, центрів 

дозвілля та iнших 

клубних закладів 

583 200,00 583 200,00 438 100,00 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583 200,00 

0617321 7321 0443 

Будівництво 

освітніх установ та 

закладів 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 200,00 359 200,00 0,00 0,00 0,00 359 200,00 359 200,00 

0619770 9770 0180 
Інші субвенції з 

місцевого бюджету 
113 547,00 113 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 547,00 

3700000   

Фінансовий відділ 

Великолучківської 

сільської ради   
(головний 

розпорядник) 

1 781 700,00 1 681 700,00 1 304 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781 700,00 

3710000   

Фінансовий відділ 

Великолучківської 

сільської ради   

(відповідальний 

виконавець) 

1 781 700,00 1 681 700,00 1 304 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781 700,00 



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 1 304 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 631 700,00 

3718710 8710 0133 
Резервний фонд 

місцевого бюджету 
100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 

3719770 9770 0180 
Інші субвенції з 

місцевого бюджету 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3719800 9800 0180 

Субвенція з 

місцевого бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання програм 

соціально-

економічного 

розвитку регіонів 

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 

X X X УСЬОГО 153 867 547,00 153 767 547,00 106 680 200,00 12 915 900,00 0,00 4 365 100,00 2 164 500,00 2 200 600,00 409 800,00 0,00 2 164 500,00 158 232 647,00 

 

 

 

 

Секретар Великолучківської сільської ради 

    
 

 

 

 

Олена СТРОЇН 

 

 

    



            
Додаток 3.1 

  

            
до рішення 18 сесії восьмого скликання             
Великолучківської сільської ради 

 

            
від 01.06.2022 року № 1696 

 

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 

видатків Великолучківського сільського бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, спрямування частини залишку коштів, що утворилися на 01.01 2022 року та у межах загального обсягу видатків  

07527000000 
              

(код бюджету) 
             

(грн.) 

Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевого 

бюджету 

Код 

Типов

ої 

програ

мної 

класи

фікації 

видатк

ів та 

кредит

ування 

місцев

ого 

бюдже

ту 

Код 

Функціона

льної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня 

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 

видатки 

розвитку 
усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживання 

з них 

видатки 

розвитку 
 

оплата праці 

комуна

льні 

послуги 

та 

енергон

осії 

оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2022 рік за головними розпорядниками коштів в розрізі джерел коштів:  

1. У межах змін обсягу доходів -7 337 700,00 -7 337 700,00 -6 014 500,00 0,00 0,00 -3 400,00 -3 400,00 0,00 0,00 0,00 -3 400,00 -7 341 100,00 

0600000   

Відділ освіти, молоді 

та спорту, культури, 

туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(головний розпорядник) 

-7 337 700,00 -7 337 700,00 -6 014 500,00 0,00 0,00 -3 400,00 -3 400,00 0,00 0,00 0,00 -3 400,00 -7 341 100,00 

0610000   

Відділ освіти, молоді 

та спорту, культури, 

туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(відповідальний 

виконавець) 

-7 337 700,00 -7 337 700,00 -6 014 500,00 0,00 0,00 -3 400,00 -3 400,00 0,00 0,00 0,00 -3 400,00 -7 341 100,00 

0611031 1031 0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

-7 327 300,00 -7 327 300,00 -6 005 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 327 300,00 

0611200 1200 0990 

Надання освіти за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

надання державної 

підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами 

-10 400,00 -10 400,00 -8 600,00 0,00 0,00 -3 400,00 -3 400,00 0,00 0,00 0,00 -3 400,00 -13 800,00 

2. Спрямування частини залишку кошів, що утворилися на 

01.01.2022 року 
763 000,00 763 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763 000,00 

0100000   
Великолучківська 

сільська рада 
(головний розпорядник) 

763 000,00 763 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763 000,00 



0110000   

Великолучкіувська 

сільська рада 

(відповідальний 

виконавець) 

763 000,00 763 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763 000,00 

0110150 0150 0111 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

обласної ради, районної 

ради, районної у місті 

ради (у разі її 

створення), міської, 

селищної, сільської рад 

200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 

0113242 3242 1090 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального 

забезпечення 

563 000,00 563 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563 000,00 

3. У межах загального обслгу видатків 0,00 0,00 -5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0100000   
Великолучківська 

сільська рада 
(головний розпорядник) 100 000,00 100 000,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 

0110000   

Великолучкіувська 

сільська рада 
(відповідальний 

виконавець) 100 000,00 100 000,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 

0116030 6030 0620 
Організація 

благоустрою населених 

пунктів 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -72 000,00 -72 000,00 0,00 0,00 0,00 -72 000,00 -72 000,00 

0117330 7330 0443 
Будівництво інших 

об`єктів комунальної 

власності 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 72 000,00 

0119800 9800 0180 

Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально-

економічного розвитку 

регіонів 100 000,00 100 000,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 

0600000   

Відділ освіти, молоді 

та спорту, культури, 

туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(головний розпорядник) 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0610000   

Відділ освіти, молоді 

та спорту, культури, 

туризму 

Великолучківської 

сільської ради 
(відповідальний 

виконавець) 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної 

освіти 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 -118 000,00 -118 000,00 0,00 0,00 0,00 -118 000,00 -118 000,00 

0611021 1021 0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -241 200,00 -241 200,00 0,00 0,00 0,00 -241 200,00 -241 200,00 

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності 

бібліотек 109 800,00 109 800,00 90 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 800,00 



0614060 4060 0828 

Забезпечення діяльності 

палаців i будинків 

культури, клубів, 

центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів -109 800,00 -109 800,00 -90 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -109 800,00 

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх 

установ та закладів 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 359 200,00 359 200,00 0,00 0,00 0,00 359 200,00 359 200,00 

3700000   

Фінансовий відділ 

Великолучківської 

сільської ради   

(головний розпорядник) -100 000,00 -100 000,00 -5 600,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00 

3710000   

Фінансовий відділ 

Великолучківської 

сільської ради   
відповідальний 

виконавець) -100 000,00 -100 000,00 -5 600,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00 

3710160 0160 0111 

Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 

містах (місті Києві), 

селищах, селах, 

територіальних 

громадах 0,00 0,00 -5 600,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3719800 9800 0180 

Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально-

економічного розвитку 

регіонів -100 000,00 -100 000,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00 

X X X УСЬОГО -6 574 700,00 -6 574 700,00 -6 020 100,00 0,00 0,00 -3 400,00 -3 400,00 0,00 0,00 0,00 -3 400,00 -6 578 100,00 

 

 

 

Секретар Великолучківської сільської ради 

    
 

 

 

Олена СТРОЇН 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
Додаток 4        
до рішення 18 сесії восьмого скликання        
Великолучківської сільської ради 

       
від 01.06.2022 року № 1696 

Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році (нова редакція)  

07527000000 
        

(код бюджету) 
       

(грн.) 

Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету 

Код 

Типової 

програмн

ої 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевог

о 

бюджету 

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Найменування місцевої/ регіональної 

програми 

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000   

Великолучківська сільська  рада 

Мукачівського району 

Закарпатської області (головний 

розпорядник ) 

    5 151 000,00 3 689 000,00 1 462 000,00 1 362 000,00 

0110000   

Великолучківська сільська  рада 

Мукачівського району 

Закарпатської області 
(відповідальний виконавець) 

    5 151 000,00 3 689 000,00 1 462 000,00 1 362 000,00 

0112152 2152 0763 
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я 

Програма підтримки діяльності  

закладів охрони здоров"я  на 2022 

рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1518 

300 000,00  300 000,00 300 000,00 

0113210 3210 1050 
Організація та проведення громадських 

робіт 

Програма організації суспільно-

корисних робіт для осіб, на яких 

судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання 

оплачених суспільно корисних робіт 

на 2022 рік 

рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради ід 04.02.2022 № 1522 

50 000,00 50 000,00   

0113230 3230 1070 

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у зв`язку із 

введенням воєнного стану 

Програма соціального захисту 

населення " Турбота" 

Великолучківської сільської ради на 

2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 20.12.2021 р № 1352 

190 000,00 190 000,00   

0113242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 

Програма соціального захисту  

населення"Турбота " 

Великолучківської сільської ради на 

2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 20.12.2021 № 1352 

893 000,00 893 000,00   

0113242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 

Прогарама надання соціальних 

гарагнтій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду 

за на непрофесійній основі 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 20.12.2021 № 1357 

85 000,00 85 000,00   



0116030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 

пунктів 

Програма благоустрій населених 

пунктів  Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від від 20.12.2021 № 1353 

1 730 000,00 1 610 000,00 120 000,00 120 000,00 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 

пунктів 

Програма капітального ремонту 

ливневих каналізацій 

Великолучківської сільської ради на 

2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківської ради від 

04.02.2022 № 1520 

70 000,00 - 70 000,00 70 000,00 

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 

Програма розвитку земельних 

відносин Великолучківської 

сільської територіальної громади на 

2022-2025 роки 

Рішення сесії 

Великолучківвської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1517 

758 500,00 650 000,00 108 500,00 8 500,00 

0117330 7330 0443 
Будівництво інших об`єктів 

комунальної власності 

Програма благоустрій населених 

пунктів  Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від від 20.12.2021 № 1353 

72 000,00  72 000,00 72 000,00 

0117461 7461 0456 

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету 

Програма розвитку дорожньої 

інфраструктури і фінансування 

робіт, пов"язаних з будівництвом, 

реконструкцією, ремнтом і 

утриманням автомобільних доріг 

загального користування місцевого 

значення на території 

Великолучківської сільскої ради на 

2025 рік 

Рішення 

сесіїВеликолучківської 

сільськоїх ради від 04.02.2022 

№ 1534 

791 500,00  791 500,00 791 500,00 

0117680 7680 0490 
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування 

Програма "Членські внески" на 2022 

рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1525 

11 000,00 11 000,00   

0119800 9800 0180 

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

Програма організації та 

забезпечення територіальної 

оборони, призову на строкову 

військову службу та військово-

патріотичного виховання населення 

на 2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 15.02.2022 № 1670 

100 000,00 100 000,00   

0119800 9800 0180 

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

Програма забезпечення державної 

безпеки у Великолучківській 

територіальній громаді, матеріально-

технічного забезпечення СБУ в 

Закарпатській області на 2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від  № 1694 

50 000,00 50 000,00   

     в тому числі:       

     
 Управління СБУ в  Закарпатській 

області 
  50 000,00 50 000,00   

0119800 9800 0180 

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

Програма профілактики злочинності  

Великолучківської  територіальної 

громади 

 на території Мукачівського району 

на 2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від  № 1692 

50 000,00 50 000,00   

     в тому числі:       

     

Мукачівське РУП ГУНП в 

Закарпатській області (Головне 

Управління Національної поліції в 

Закарпатській області) 

  50 000,00 50 000,00   



0600000   

Відділ освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму 

Великолучківської сільської ради  

(головний розпорядник) 

    3 313 200,00 2 741 300,00 571 900,00 571 900,00 

0610000   

Відділ освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму 

Великолучківської сільської ради 

(відповідальний виконавець) 

    3 313 200,00 2 741 300,00 571 900,00 571 900,00 

0610160 0160 0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 

Програма придбання 

комп"ютерного.обладнання на відділ 

освіти, молоді та спорту, культури, 

туризмиу Великолучківської 

сільської ради у 2022 році 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1524 

49 500,00 - 49 500,00 49 500,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 

Комплексна програма розвитку 

освіти Великолучківської 

територіальної громади на 2022-2025 

роки 

рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1516 

1 111 550,00 1 007 350,00 104 200,00 104 200,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 

Цільова  програма забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки в 

закаладах освіти Великолучківської 

сільської ради 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1519 

274 600,00 274 600,00   

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

Програма "Шкільний автобус на 

2022-2025 роки" 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 20.12.2021 № 1356 

247 700,00 247 700,00   

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

Цільова  програма забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки в 

закаладах освіти Великолучківської 

сільської ради 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1519 

332 850,00 332 850,00   

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

Комплексна програма розвитку 

освіти Великоликолучківської 

територіальної громади на 2022-2025 

роки 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1516 

913 800,00 854 800,00 59 000,00 59 000,00 

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 

Комплексна прогграма розвитку 

освіти Великолучківської 

територіальної громади на 2022-2025 

роки 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1516 

24 000,00 24 000,00   

0617321 7321 0443 
Будівництво освітніх установ та 

закладів 

Комплексна програма розвитку 

освіти Великолучківської 

територіальної громади на 2022-2025 

роки 

рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1516 

359 200,00  359 200,00 359 200,00 

3700000   
Фінансовий відділ 

Великолучківської сільської ради  

(головний розпорядник) 

    50 000,00 50 000,00   

3710000   
Фінансовий відділ 

Великолучківської сільської ради 

(відповідальний виконавець) 

    50 000,00 50 000,00   



3719800 9800 0180 

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

Програми попередження 

надзвичайних ситуацій та 

забезпечення пожежної безпеки на 

території  Великолучківської 

сільської територіальної громади на 

2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від  № 1693 

50 000,00 50 000,00   

     в тому числі:       

     
2 ДПРЗ ГУДСНС України у 

Закарпатській області 
  50 000,00 50 000,00   

X X X УСЬОГО X X 8514200,00 6480300,00 2033900,00 1933900,00 
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Додаток 4.1 

       
до рішення 18 сесії восьмого скликання        
Великолучківської сільської ради        
від 01.06.2022 року № 1696 

Зміни розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році (нова редакція)  

07527000000 
        

(код бюджету) 
       

(грн.) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету 

Код 

Типової 

програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету 

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 місцевого бюджету 

Найменування місцевої/ регіональної 

програми 

Дата та номер документа, 

яким затверджено місцеву 

регіональну програму 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000   

Великолучківська сільська  рада 

Мукачівського району 

Закарпатської області (головний 

розпорядник ) 

    2 232 000,00 870 000,00 1 362 000,00 1 362 000,00 

0110000   

Великолучківська сільська  рада 

Мукачівського району 

Закарпатської області 

(відповідальний виконавець) 

    2 232 000,00 870 000,00 1 362 000,00 1 362 000,00 

0112152 2152 0763 
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я 

Програма підтримки діяльності  

закладів охрони здоров"я  на 2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1518 

300 000,00  300 000,00 300 000,00 

0113210 3210 1050 
Організація та проведення 

громадських робіт 

Програма організації суспільно-

корисних робіт для осіб, на яких 

судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання 

оплачених суспільно корисних робіт 

на 2022 рік 

рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради ід 04.02.2022 № 1522 

50 000,00 50 000,00   

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 

пунктів 

Програма благоустрій населених 

пунктів  Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від від 20.12.2021 № 

1353 

351 000,00 159 000,00 192 000,00 192 000,00 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 

пунктів 

Програма капітального ремонту 

ливневих каналізацій 

Великолучківської сільської ради на 

2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківської ради від 

04.02.2022 № 1520 

70 000,00 - 70 000,00 70 000,00 

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 

Програма розвитку земельних 

відносин Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022-2025 

роки 

Рішення сесії 

Великолучківвської 

сільської ради від 04.02.2022 

№ 1517 

650 000,00 650 000,00   



0117461 7461 0456 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Програма розвитку дорожньої 

інфраструктури і фінансування робіт, 

пов"язаних з будівництвом, 

реконструкцією, ремнтом і 

утриманням автомобільних доріг 

загального користування місцевого 

значення на території 

Великолучківської сільскої ради на 

2025 рік 

Рішення 

сесіїВеликолучківської 

сільськоїх ради від 

04.02.2022 № 1534 

800 000,00  800 000,00 800 000,00 

0117680 7680 0490 
Членські внески до асоціацій 

органів місцевого самоврядування 

Програма "Членські внески" на 2022 

рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1525 

11 000,00 11 000,00   

0600000   

Відділ освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму 

Великолучківської сільської ради  

(головний розпорядник) 

    3 130 500,00 2 558 600,00 571 900,00 571 900,00 

0610000   

Відділ освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму 

Великолучківської сільської ради 

(відповідальний виконавець) 

    3 130 500,00 2 558 600,00 571 900,00 571 900,00 

0610160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

Програма придбання 

комп"ютерного.обладнання на відділ 

освіти, молоді та спорту, культури, 

туризмиу Великолучківської 

сільської ради у 2022 році 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1524 

49 500,00 - 49 500,00 49 500,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 

Комплексна програма розвитку 

освіти Великолучківської 

територіальної громади на 2022-2025 

роки 

рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1516 

1 229 550,00 1 007 350,00 222 200,00 222 200,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 

Цільова  програма забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки в 

закаладах освіти Великолучківської 

сільської ради 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1519 

274 600,00 274 600,00   

0611021 1021 0921 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти 

Програма "Шкільний автобус на 

2022-2025 роки" 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 20.12.2021 № 1356 

65 000,00 65 000,00   

0611021 1021 0921 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти 

Цільова  програма забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки в 

закладах освіти Великолучківської 

сільської ради 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1519 

332 850,00 332 850,00   

0611021 1021 0921 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти 

Комплексна програма розвитку 

освіти Великоликолучківської 

територіальної громади на 2022-2025 

роки 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1516 

1 155 000,00 854 800,00 300 200,00 300 200,00 

0611142 1142 0990 
Інші програми та заходи у сфері 

освіти 

Комплексна прогграма розвитку 

освіти Великолучківської 

територіальної громади на 2022-2025 

роки 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1516 

24 000,00 24 000,00   



3700000   
Фінансовий відділ 

Великолучківської сільської ради  

(головний розпорядник) 

    150 000,00 150 000,00   

3710000   
Фінансовий відділ 

Великолучківської сільської ради 

(відповідальний виконавець) 

    150 000,00 150 000,00   

0119800 9800 0180 

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

Програма забезпечення державної 

безпеки у Великолучківській 

територіальній громаді, матеріально-

технічного забезпечення СБУ в 

Закарпатській області на 2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від  01.06.2022 № 1694 

50 000,00 50 000,00   

     в тому числі:       

     
 Управління СБУ в  Закарпатській 

області 
  50 000,00 50 000,00   

0119800 9800 0180 

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

Програма профілактики злочинності  

Великолучківської  територіальної 

громади 

 на території Мукачівського району 

на 2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від  01.06.2022 № 1692 

50 000,00 50 000,00   

     в тому числі:       

     

Мукачівське РУП ГУНП в 

Закарпатській області (Головне 

Управління Національної поліції в 

Закарпатській області) 

  50 000,00 50 000,00   

3719800 9800 0180 

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

Програми попередження 

надзвичайних ситуацій та 

забезпечення пожежної безпеки на 

території  Великолучківської 

сільської територіальної громади на 

2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від  01.06.2022 № 1693 

50 000,00 50 000,00   

     в тому числі:       

     
2 ДПРЗ ГУДСНС України у 

Закарпатській області 
  50 000,00 50 000,00   

X X X УСЬОГО X X 5512500,00 3578600,00 1933900,00 1933900,00 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради 

  
 

 

 

 

 

Олена СТРОЇН 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



       
Додаток 5        
до рішення 18 сесії восьмого 

скликання        
Великолучківської сільської ради        
від 01.06.2022 року № 1696 

ОБСЯГ 

капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2022 році 

07527000000 
        

(код бюджету) 
        

Код 

Програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевог

о 

бюджету 

Код 

Типової 

програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевог

о 

бюджету 

Код 

Функц

іональ

ної 

класиф

ікації 

видатк

ів та 

кредит

ування 

бюдже

ту 

Найменування 

головного 

розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ 

відповідального 

виконавця, 

найменування 

бюджетної програми 

згідно з Типовою 

програмною 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету 

Найменування інвестиційного 

проекту 

Загаль

ний 

період 

реаліза

ції 

проект

у, (рік 

початк

у і 

заверш

ення) 

Загальна 

вартість 

проекту, 

гривень 

Обсяг 

капітальн

их 

вкладень 

місцевог

о 

бюджету 

всього, 

гривень 

Обсяг 

капітальни

х вкладень 

місцевого 

бюджету у 

2022 році, 

гривень 

Очікув

аний 

рівень 

готовн

ості 

проект

у на 

кінець 

2022 

року, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000   

Великолучківська 

сільська  рада 

Мукачівського 

району 

Закарпатської 

області  (головний 

розпорядник коштів) 

   - - 72 000,00 - 

0110000   

Великолучківська 

сільська  рада 

Мукачівського 

району 

Закарпатської 

області 
(відповідальний 

виконавець) 

   - - 72 000,00 - 

0117330 7330 0443 

Будівництво інших 

об`єктів комунальної 

власності 

Реконструкція благоустрою 

території центральної частини 

площі с.Великі Лучки (в т.ч. 

виготовлення проектно-

кошторисної документації, 

експертизи, геодезичні роботи)   

2022-

2023 
- - 72 000,00 - 

0600000   

Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

культури, туризму 

Великолучківської 

сільської ради  

(головний 

розпорядник) 

   - - 359 200,00 - 

0610000   

Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

культури, туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(відповідальний 

виконавець) 

   - - 359 200,00 - 

0617321 7321 0443 
Будівництво освітніх 

установ та закладів 
   - - 359 200,00 - 

-"- -"- -"- -"- 

Будівництво ЗДО с.Великі Лучки 

Мукачівського району 

Закарпатської області (в т.ч. 

виготовлення проектно-

кошторисної документації та 

експертизи) 

2022-

2024 
- - 59 000,00 - 

-"- -"- -"- -"- 

Будівництво ЗДО с.Зняцево 

Мукачівського району 

Закарпатської області (в т.ч. 

виготовлення проектно-

кошторисної документації та 

експертизи) 

2022-

2024 
- - 59 000,00 - 



-"- -"- -"- -"- 

Будівництво спортивно-

рекреаційного комплексу з 

благоустрою прилеглої території в 

селі Ракошино Мукачівського 

району Закарпатської області (в т.ч. 

виготовлення проектно-

кошторисної документації, 

експертизи, інженерно-геодизичні 

вишукування) 

2022-

2024 
- - 83 200,00 - 

-"- -"- -"- -"- 

Реконcтрукція їдальні Зняцівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Зняцьово по 

вулиці Гойди, 2 (в т.ч. 

виготовлення проектно-

кошторисної документації та 

експертизи)   

2022-

2024 
- - 79 000,00 - 

-"- -"- -"- -"- 

Реконcтрукція їдальні 

Ракошинської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 

с.Ракошино по вулиці Кольки, 2 (в 

т.ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації та 

експертизи)   

2022-

2024 
- - 79 000,00 - 

X X X УСЬОГО X X - - 431 200,00 X 

 

 

 

Секретар сільської ради 

  
 

 

 

Олена СТРОЇН 

  



   
Додаток 6    
до рішення 18 сесії восьмого скликання 

   
Великолучківської сільської ради 

   
від 01.06.2022 року № 1696 

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 

 

 

 

 

41033900 
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам -7 327 300,00 

 

9900000000 Державний бюджет -7 327 300,00 
 

41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
-13 800,00 

 

07100000000 Обласний бюджет -13 800,00 

 

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

 

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 
-7 341 100,00 

 

Х загальний фонд -7 341 100,00 

 

Х спеціальний фонд  

 

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  
 

3719800 9800 

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів 
-100 000,00 

 



9900000000 Державний бюджет -100 000,00 

 

0119800 9800 

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів 100 000,00 

 

9900000000 Державний бюджет 100 000,00 
 

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

 

 

 

 

Х Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 0,00 
 

Х Х загальний фонд 0,00 
 

Х Х спеціальний фонд 
  

 

 

 

 

Секретар сільської ради 

 

 

 

 

ОленаСТРОЇН 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    
Додаток 6.1 

   
до рішення 18 сесії восьмого скликання    
Великолучківської сільської ради 

   
від 01.06.2022 року № 1696 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік (нова редакція) 

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 

07100000000 Обласний бюджет 100 000,00 

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

Х загальний фонд 0,00 

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  

3719770 9770 
Інші субвенції з місецого 

бюджету 
-113 547,00 

07528000000 9770 

Бюджет 

Верхньокоропецької 

сільської територіальної 

громади 

-113 547,00 

0619770 9770 
Інші субвенції з місецого 

бюджету 
113 547,00 

07528000000 9770 

Бюдждет 

Верхньокоропецької 

сільської територіальної 

громади (для утримання 

інклюзивно-ресурсного 

центру та обслуговування 

ним дітей з особливими 

освітніми потребами 

Великолучківської 

територіальної громади) 

113 547,00 

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету  

Х Х 
УСЬОГО за розділами І, 

ІІ, у тому числі: 
0,00 

Х Х загальний фонд 0,00 

Х Х спеціальний фонд  

 

 

 

Секретар сільської ради 

 

 

 

                   Олена СТРОЇН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

01.06.2022         с.Великі Лучки                   №  1697 

 

 

Про внесення змін та доповнень до  Положення 

«Про порядок використання шкільного автобуса» 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 

статтею 15 Закону України «Про оборону України», статтею 14 Закону 

України «Про основи національного спротиву», Положенням про 

територіальну оборону України, затвердженим Указом Президента України 

від 23 вересня 2016 року № 406/2016, Указом Президента України від 24 

лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Пункт 1. Положення про порядок використання шкільного 

автобуса, затверджено рішенням восьмої позачергової сесії восьмого 

скликання від 16.06.2021 №586 доповнити підпунктом 1.6.  наступного змісту: 

«1.6. Використання автомобільних транспортних засобів, що 

знаходяться на балансі закладів освіти (відділу освіти) (інших структурних 

підрозділів) Великолучківської сільської ради, для потреб, що виникають у 

зв’язку із забезпеченням виконання ст. 8 ЗУ «Про правовий режим воєнного 

стану», для потреб оборони про введення військового стану та для переміщення 

цивільного населення, військовозобов’язаних, як в межах так і за межами, 

територіальної громади в умовах воєнного стану». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ освіти  

молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (Рубіш 

М.І.) 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 

Вісямнадцята  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

01.06.2022 с.Великі Лучки   № 1698 

 

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 11.04.2022 №37 «Про внесення змін до розпису сільського бюджету»; 

- від 12.04.2022 №38 «Про внесення змін до сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік»; 

- від 14.04.2022 №39 «Про надання одноразової виплати на поховання»; 

- від 21.04.2022 №42 «Про внесення змін до бюджету Великолучківської 

сільської ради на 2022 рік»; 

- від 11.05.2022 №50 «Про внесення змін до розпису сільського бюджету»; 

- від 24.05.2022 №53 «Про надання одноразової виплати на поховання». 

 

           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 

Вісімнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

01.06.2022  с.Великі Лучки                      № 1699 

 

              На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки», керуючись статтею 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” взявши до уваги рішення 

Закарпатської обласної ради №620 від 19.05.2022 року «Про Звернення 

Закарпатської обласної ради щодо демонтажу пам’ятників радянської епохи та 

символіки комуністичного тоталітарного режиму»,  Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити назви вулиць Великолучківської сільської 

територіальної громади, які підлягають перейменуванню:  

- вулиці Гагаріна,  Борканюка в селі Великі Лучки;  

- вулиці Гагаріна, Ковпака, Борканюка в селі Кальник; 

- вулиця Гагаріна в селі Медведівці; 

-вулиця Макаренка в селі Домбоки; 

-вулиця Мічуріна в селі Чопівці; 

-вулиця Борканюка в селі Руське; 

-вулиці Жовтнева (Егана), Кукушкіна в селі Ракошино; 

-вулиця Гагаріна в селі Зняцьово. 

2. Перейменувати дані вулиці: 

№ 

з/п 

Село  Стара назва вулиці Нова назва вулиці 

1 Великі Лучки Гагаріна Центральна 

2 Великі Лучки Борканюка Закарпатська 

3 Кальник Гагаріна Садова 

4 Кальник Ковпака Пражська 

5 Кальник Борканюка Оріхова 

6 Медведівці Гагаріна Молодіжна 

7 Домбоки Макаренка Карбованця 

8 Чопівці Мічуріна Зелена 

9 Руське Борканюка Українська 

10 Ракошино Жовтнева (Егана) Горіхова 

11 Ракошино Кукушкіна Народна 

   Про перейменування вулиць 



12 Зняцьово Гагаріна Молодіжна 

  3. Вважати, що правовстановлюючі документи, технічна документація на 

земельні ділянки та нерухоме майно, тендерна документація, договори, 

паспорти та інші документи, які містять назви перейменованих цим рішенням 

вулиць, є чинними з урахуванням вимог законодавства. 

4. Направити дане рішення до Закарпатської філії державного 

підприємства «Національні інформаційні системи» для  внесення відповідних 

змін до словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

5. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на сайті 

Великолучківської сільської ради. 

 6 . 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 

Вісімнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

01.06.2022  с.Великі Лучки                      № 1700 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, статтями 5 Закону України «Про особисте селянське 

господарство», розглянувши заяву громадянки  Меденцій Мар’яни Іванівни, 

мешканки с. Ракошино,  вул. Шкільна, 19 «А» щодо  виходу із членів 

особистого селянського господарства та подані матеріали, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Вивести громадянку Меденцій Мар’яну Іванівну, мешканку              

с. Ракошино,  вул. Шкільна, 19 «А» 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 

Вісімнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

01.06.2022  с.Великі Лучки                      № 1701 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, статтями 5 Закону України «Про особисте селянське 

господарство», розглянувши заяву громадянки  Крайняниця Надії Юріївни, 

мешканки с. Руське,  вул. Борканюка, 6, щодо  виходу із членів особистого 

селянського господарства та подані матеріали, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Вивести громадянку Крайняниця Надію Юріївну, мешканку         

с. Руське,  вул. Борканюка, 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 

Вісімнадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

01.06.2022  с.Великі Лучки                      № 1702 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, статтями 5 Закону України «Про особисте селянське 

господарство», розглянувши заяву громадянки  Сідлак Наталії Іванівни, 

мешканки села Ракошино, вулиця Ніртелецька, 32, щодо  виходу із членів 

особистого селянського господарства та подані матеріали, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Вивести громадянку Сідлак Наталію Іванівну, мешканку 

села Ракошино, вулиця Ніртелецька, 32, 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 
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