
 

 

   

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцята  сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

19.07.2022 с.Великі Лучки   № 1713 
 

   

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання 

від  20.12.2021 №1367  «Про структуру та штатну чисельність 

апарату  та відділів Великолучківської сільської ради  

та її виконавчих органів» 

 

            Керуючись підпунктом 5 пункту 1 статті 26, статею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.03.2006 року№268  «Про упорядкування та умов 

оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів» із змінами внесеними  постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 353 та постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. №441 «Про внесення змін 

у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 

268», у зв’язку кадровими змінами,  Великолучківська сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до структури та штатної чисельності апарату 

Великолучківської сільської ради, затвердженої рішенням рішення 

чотирнадцятої сесії восьмого скликання від  20.12.2021 №1367  «Про 

структуру та штатну чисельність апарату  та відділів Великолучківської 

сільської ради та її виконавчих органів», а саме: 

1.1. Вивести із складу відділу  загальної, організаційної роботи,  

кадрового та правового забезпечення посаду головного спеціаліста в 

кількості одна  штатна одиниця; 

1.2. Ввести  у штатну чисельність та структуру апарату 

Великолучківської сільської ради  та її виконавчих органів  посаду 

заступника сільського голови в кількості одна штатна одиниця; 

1.3. Додаток 1 до рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання 

від  20.12.2021 №1367  «Про структуру та штатну чисельність апарату  та 

відділів Великолучківської сільської ради та її виконавчих органів» 

викласти в новій редакції (додається). 



1.4. Головному бухгалтеру сільської ради (Фенчак Т.В.) 

внести зміни в штатний розпис і провести відповідні розрахунки згідно 

внесених змін. 

1.5. Вивести із складу відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму посаду  водія в кількості одна  штатна одиниця; 

 

 

 

1.6. Ввести до складу відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму посаду  головного спеціаліста по тендерним закупівлям 

в кількості одна штатна одиниця; 

1.7. Додаток 2 до рішення чотирнадцятої сесії восьмого 

скликання від  20.12.2021 №1367  «Про структуру та штатну чисельність 

апарату  та відділів Великолучківської сільської ради та її виконавчих 

органів» викласти в новій редакції (додається). 

1.8. Головному бухгалтеру відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму сільської ради (Логойда Н.А.) внести зміни в штатний 

розпис і провести відповідні розрахунки згідно внесених змін. 

2. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 
       3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.). 

 
 
 

Сільський голова                                 Василь КОШТУРА 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

19.07.2022 с.Великі Лучки   № 1714 
 

 

Про  дострокове припинення повноважень 

старости  сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, Червеньово  та 

звільнення старости Пайда О.О. 

 
 

Відповідно до п.З  ч.З  ст.26; п.1, ч.1, п.1 ч.7  ст. 791 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»; п.1 ст. 36 КЗпП України; на 

підставі звернення старости   сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, 

Червеньово    з особистою заявою до сільської ради про складення ним 

повноважень старости від 18.07.2022 року,  Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Взяти до відома факт припинення достроково повноважень 

старости  сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, Червеньово  Пайди 

Омеляна Омеляновича. 

2. Звільнити старосту Пайда Омеляна Омеляновича у зв’язку з 

достроковим припиненням повноважень за власним бажанням, з дня 

прийняття рішення. 

3.  Пайда О.О. передати закріплені за ним матеріальні цінності та 

гербову печатку керуючій справами виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради Логойда Т.І. з оформленням відповідного 

акту.  

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Великолучківської 

сільської ради (Фенчак Т.В.) провести повний розрахунок відповідно до 

норм чинного законодавства.  

                5. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 



 

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, 

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

  

 

Сільський голова                                                     Василь КОШТУРА 
 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                            

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

19.07.2022 с.Великі Лучки   № 1715 

 

 

Розглянувши пропозицію Великолучківського сільського голови 

Коштура Василя Омеляновича, відповідно  статтей 42, 51 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 14 Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування»,  Великолучківська сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити на посаду заступника сільського голови  

Великолучківської сільської ради Пайда Омеляна Омеляновича. 

2. Присвоїти  Пайда Омеляну Омеляновичу 11 ранг  посадової 

особи місцевого самоврядування в межах 5 категорії посад. 

3. Приступити до виконання обов’язків  заступника сільського 

голови  з 20 липня 2022  року. 

4. Встановити заступникові сільського голови Великолучківської  

сільської ради  надбавку за високі досягнення у праці в розмірі  50 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років. 

5. Здійснювати щомісячне преміювання заступника сільського 

голови Великолучківської  сільської ради  в розмірі до 100 відсотків з 

урахуванням посадового окладу, надбавок та доплат. Здійснювати 

преміювання з нагоди державних і професійних свят, ювілейних і визначних 

Про  затвердження на посаду заступника сільського голови   

Великолучківської сільської ради 

 



 

дат, в межах кошторисних призначень на оплату праці, згідно Положення 

про преміювання працівників органів місцевого самоврядування на 2022 рік 

в розмірі середньомісячної заробітної плати. 

6. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

 

 

 

  Сільський голова                           Василь КОШТУРА 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                    

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

19.07.2022 с.Великі Лучки   № 1716 

 

 

 

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», абзацу 3 частини 1 статті 10 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», частини 7 статті 235 Кодексу законів 

про працю України та з метою негайного виконання рішення 

Закарпатського окружного адміністративного суду від 01 липня 2022 року 

№260/5505/21, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити Сирохман Діану Василівну на посаді  старости  сіл 

Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, Червеньово Великолучківської 

сільської територіальної громади з 09 жовтня 2021 року. 

2. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

 

 

 

Про   поновлення Сирохман Д.В. на посаді старости  

 сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, Червеньово  

Великолучківської сільської територіальної громади 

 



 

   Сільський голова                           Василь КОШТУРА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

19.07.2022     с.Великі Лучки   № 1717 

 

 

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

самоврядування в Україні»,  Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Ввести у склад виконавчого комітету  Великолучківської сільської 

ради восьмого скликання Сирохман Діану Василівну. 

2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету у новому 

складі: 

1. Коштура Василь Омелянович – Великолучківський сільський 

голова; 

2. Зозуля Іван Іванович - заступник  сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів; 

3. Пайда Омелян Омелянович - заступник  сільського голови; 

4. Логойда Тетяна Іванівна – керуюча  справами (секретар)  

виконавчого комітету  Великолучківської сільської ради; 

Про затвердження виконавчого комітету Великолучківської сільської 

ради у новому складі 



5. Строїн Олена Юріївна – секретар Великолучківської сільської ради; 

6.   Шкоба Сергій Андрійович – староста сіл Кальник, Кузьмино, 

Медведівці, Руська Кучава, Шкуратівці Великолучківської сільської 

територіальної громади     

7.   Сирохман Діана Василівна – староста  сіл Зняцьово, Вінково, 

Драгиня, Кінлодь, Червеньово  Великолучківської сільської територіальної 

громади 

8.   Янкулич Василь Васильович   -   староста сіл Ракошино, 

Бенедиківці, Домбоки, Кайданово, Руське, Чопівці Великолучківської 

сільської територіальної громади   

9.   Молнар Олександр Іванович -  приватний підприємець 

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

11.   Далекорій Іван Іванович – приватний підприємець 

12. Шелько Іван Іванович – приватний підприємець 

13. Коштура Тетяна Гаврилівна – лікар-гінеколог КНП ЦПМСД 

Мукачівського району 

14. Яцина Василь Васильович – приватний підприємець 

15. Сабов Ганна Михайлівна – пенсіонерка 

 

 

 

16. Горват Георгій Андрійович – депутат Закарпатської обласної ради 

восьмого скликання  

17. Коцака Оксана Володимирівна – завідувач Кальницького ДНЗ  

18. Петах Сергій Михайлович – оператор АЗС ФОП Далекорій 

19. Гудачек Тетяна Іванівна – завгосп Великолучківського ДНЗ №2 

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

21. Рубіш Марина Андріївна –  начальник відділу освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради 

22. Паульо Володимир Дьордьович – депутат Закарпатської обласної 

ради восьмого скликання  

23. Дурдинець Сергій Сергійович – приватний підприємець 

24. Волошин Тетяна Іванівна – директор Великолучківської ДШМ 

25. Головчак Юрій Миколайович – лікар-терапевт  КНП «Мукачівська 

ЦРЛ» . 

2.  Рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

          3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на  сільського 

голову Коштура В.О. 

 

 

 

 Сільський голова                                               Василь КОШТУРА  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

 Позачергова двадцята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

  

19.07.2022 с.Великі  Лучки                      № 1718 

 

Про внесення змін до адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті  Великолучківської сільської ради 

 
  

 Керуючись п.2 ч.2. ст.38  Закону  України «Про 

місцеве   самоврядування    в  Україні», у зв’язку з кадровими змінами, 

Великолучківська сільська  рада ВИРІШИЛА:      

                 

              1. Внести зміни в додаток  до рішення третьої  сесії восьмого скликання  

від 24.12.2020 №73 «Про створення адміністративної комісії, затвердження 

Положення про адміністративну комісію та зразків документів 

адміністративної комісії» та викласти в новій редакції  (додається). 

           2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника 

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

 



  
  

Сільський голова                                                           Василь КОШТУРА 
                                            
 

 

 
 

 

 



 

Додаток 

до рішення третьої сесії  

восьмого скликання  

від 24.12.2020 №73 

(у редакції рішення позачергової 

двадцятої сесії восьмого 

скликання) 

19.07.2022 № 1718 

 

С К Л А Д 

 адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті  Великолучківської сільської ради 

 

 

Голова комісії: 

Зозуля 

Іван Іванович 

заступник сільського голови 

Великолучкіської сільської ради 

Секретар комісії: 

Логойда 

Тетяна Іванівна 

керуюча справами виконавчого 

комітету Великолучкіської сільської 

ради 

 

Члени комісії: 

  

Шкоба  

Сергій Андрійович 

староста 

Петах 

Сергій Михайлович 

член виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради 

 

Давід  

Василь Йосипович 

член виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради 

 

Пайда  

Омелян Омелянович 

 

 заступник сільського голови 

Янкулич 

Василь Васильович 

староста 

 

 

 

 

Секретар  сільської ради                                      Олена СТРОЇН 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

19.07.2022  с.Великі Лучки                      № 1719 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

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

господарство», розглянувши заяву громадянки  Басараб Світлани Михайлівни, 

мешканки села Червеньово, №6, щодо  виходу із членів особистого 

селянського господарства та подані матеріали, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Вивести громадянку Басараб Світлану Михайлівну, мешканку 

села Червеньово, №6, із членів особистого селянського господарства. 

2. Старості сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, Червеньово  

Великолучківської сільської територіальної громади  Сирохман Д.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 

Позачергова двадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

19.07.2022  с.Великі Лучки                      № 1720 

 

              

           Керуючись пунктом 9 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» розглянувши заяву громадянки  Ковач Марії 

Василівни, мешканки с. Чопівці,  вул. Виноградна, буд. №38, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання від 30.06.2022  

№1712 «Про   вихід із членів особистого селянського господарства» визнати 

таким, що втратило чинність. 

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 визнання рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання від 

30.06.2022  №1712 таким, що втратило чинність 

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

19.07.2022  с.Великі Лучки                      № 1721 

 

              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», у звязку з приведенням 

рішення у відповідність до вимог чинного законодавства,  Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

Пункти 1,2 рішення вісімнадцятої сесії восьмого скликання від 

01.06.2022 №1699 «Про перейменування вулиць» викласти в новій редакції: 

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 Егана Едмунда, 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 Празька 

5 Кальник Борканюка Оріхова 

6 Медведівці Гагаріна Молодіжна 

7 Домбоки Макаренка Карбованця 

8 Чопівці Мічуріна Зелена 

9 Руське Борканюка Українська 

10 Ракошино Егана Едмунда Горіхова 

11 Ракошино Кукушкіна Народна 

12 Зняцьово Гагаріна Молодіжна 

   Про внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії восьмого 

скликання від 01.06.2022 №1699 «Про перейменування вулиць» 



  

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 
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