
  

                                                                                                  

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання двадцять першої сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.08.2022 с.Великі Лучки                 № 1722 

Про  дострокове припинення повноважень  депутата  

Великолучківської сільської ради Габовда В.В. 
 

 

Розглянувши лист Політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» про факт 

проведення 04.08.2022 року ХХІ з’їзду партії, на якому було прийнято рішення 

про відкликання депутата Великолучківської сільської ради Габовди Василя 

Васильовича, 01.10.1993 року народження та Постанову Великолучківської 

сільської територіальної виборчої комісії №46 від 24.08.2022 року «Про 

відкликання депутата Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області Габовди Василя Васильовича за народною ініціативою», 

керуючись  пунктом 14 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  підпунктом 2 частини 2 статті 5 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад», статею 90 Закону України «Про місцеві 

вибори», Великолучківська сільська рада  ВИРІШИЛА: 

          1. Достроково припинити депутатські повноваження депутата 

Великолучківської сільської ради  Габовди Василя Васильовича, 01.10.1993 

року народження. 

          2. Направити це рішення до Великолучківської сільської територіальної 

виборчої комісії для відповідного реагування згідно чинного законодавства. 

 

 

Сільський голова                                                        Василь КОШТУРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.08.2022 с.Великі Лучки                              № 1722 

 

 

Керуючись статею 45, частиною 2 статті 46, статею 49 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 2 статті 4, частиною 1 

статті  9 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частиною 12 

статті 85 Закону України «Про місцеві вибори», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 13 травня 2020 року №572-р «Про затвердження 

перспективного плану формування  територій громад Закарпатської області», 

враховуючи постанову Великолучківської сільської територіальної виборчої 

комісії №47 від 24.08.2022 року та подані матеріали,   Великолучківська 

сільська  рада ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти до відома факт початку повноваженнь депутата 

Великолучківської сільської ради VІІІ  скликання: 

 

        Токаря Володимира Володимировича, 30.07.1994 року народження . 

 

  2. Видати  депутату Великолучківської сільської ради VІІІ  скликання 

посвідчення депутата Великолучківської сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Василь КОШТУРА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Про початок повноважень депутата 

Великолучківської сільської ради    

 



                        
 ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.08.2022                                  с. Великі Лучки                                   № 1724 

  

Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету  

 Великолучківської сільської ради за І півріччя 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.Схвалити звіт про виконання сільського бюджету Великолучківської 

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

1.1. По доходах загального фонду сільського бюджету в сумі                   

83 210 976,92 грн.  (додається).   

1.2. По доходах спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

1 055 746,17 грн.  (додається). 

1.3. По видатках загального фонду сільського бюджету в сумі 

66 683 153,34 грн.  (додається).   

1.4. По видатках спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

718 419,90 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 півріччя 2022 року 

 

Код 

головно

го 

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 - 

червень 

2022 року 

Виконано 

за січень -

червень 

2022 року 

% 

виконанн

я до 

уточнено

го план 

січень - 

червень 

2022 

року 

% 

вико

нанн

я до 

уточ

нено

го 

план

у на 

2022 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ДОХОДИ             

1000000

0 

Податкові 

надходження 
43 533 700 43 533 700 21 709 650 

23 373 

584,49 
107,7 53,7 

1100000

0 

Податки на доходи, 

податки на 

прибуток, податки 

на збільшення 

ринкової вартості 

27 923 200 27 923 200 14 184 400 
16 115 

407,53 
113,6 57,7 

1101000

0 

Податок на доходи 

фізичних осіб 
27 923 200 27 923 200 14 184 400 

16 115 

407,53 
113,6 57,7 

1101010

0 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується 

податковими 

агентами, із доходів 

платника податку у 

вигляді заробітної 

плати 

22 918 100 22 918 100 11 668 400 
11 692 

405,10 
100,2 51,0 

1101040

0 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується 

податковими 

агентами, із доходів 

платника податку 

інших ніж заробітна 

плата 

3 600 000 3 600 000 1 669 500 
4 063 

169,73 
243,4 112,9 



1101050

0 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується 

фізичними особами 

за результатами 

річного декларування 

1 405 100 1 405 100 846 500 359 832,70 42,5 25,6 

1300000

0 

Рентна плата та 

плата за 

використання 

інших природних 

ресурсів 

20 000 20 000 9 750 10 674,66 142,5 78,9 

1301000

0 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання 

лісових ресурсів 

19 050 19 050 9 000 10 521,00 116,9 55,2 

1301020

0 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання лісових 

ресурсів(крім рентної 

плати за спеціальне 

використання лісових 

ресурсів  в частині 

деревини,заготовлено

ї в порядку рубок 

головного 

користування 

19 050 19 050 9 000 10 521,00 116,9 55,2 

1302000

0 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання води 

300 300 150 0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1302020

0 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання води 

водних обєктів  

місцевого значення 

300 300 150  0,0 0,0 

1303000

0 

Рентна плата за 

користування 

надрами 

загальнодержавного 

значення 

650 650 600 153,66 25,61 23,64 

1303010

0 

рентна плата за 

користування 

надрами для 

видобування інших 

корисних  копалин 

650 650 600 153,66 25,6 23,6 



загальнодержавного 

значення 

1400000

0 

внутрішні податки 

на товари та 

послуги 

3 450 000 3 450 000 1 725 600 
1 048 

912,43 
60,8 30,4 

1402000

0 

акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) 

470 000 470 000 223 200 67224,31 30,1 14,3 

1402190

0 
пальне 470 000 470 000 223 200 67224,31 30,1 14,3 

1403000

0 

акцизний податок з 

ввезених на митну 

територію України 

підакц.товарів 

1 430 000 1 430 000 757 600 227676,99 30,1 15,9 

1403190

0 
пальне 1 430 000 1 430 000 757 600 227676,99 30,1 15,9 

1404000

0 

акцизний податок з 

реалізації субєктами 

госплдарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

1 550 000 1 550 000 744 800 754011,13 101,2 48,6 

1800000

0 

місцеві податки та 

збори ,що 

сплачуються 

(перераховуються)з

гідно з податковим 

кодексом України) 

12 140 500 12 140 500 5 789 900 
6 198 

589,87 
107,1 51,1 

1801000

0 
податок на майно 3 375 500 3 375 500 1 636 900 

1 329 

530,86 
81,2 39,4 

1801010

0 

податок на нерухоме 

майо, відмінне від 

земельної 

ділянки,спдачений 

юриичними 

особами,які є  

власниками обєктів 

житлово нерухомості 

10 500 10 500 4 200 4 919,5 117,1 46,9 

1801020

0 

податок на нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної 

ділянки,сплачений 

фізичними 

особами,які є 

власниками  обєктів 

230 000 230 000 19 000 6 661,7 35,1 2,9 



житлової 

нерухомості 

1801030

0 

податок на нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної ділянки 

,сплачений 

фізичними  особами 

,які є власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості 

100 000 100 000 32 700 -12 185,2 -37,3 -12,2 

1801040

0 

податок на нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної 

ділянки,сплачений 

юрдичними особами 

,які є власниками 

обєктів нежитлової 

нерухомості 

600 000 600 000 353 000 302 927,1 85,8 50,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1801050

0 

земельний податок з 

юридичних осіб 
950 000 950 000 506 300 298 648,1 59,0 31,4 

1801060

0 

орендна плата з 

юридичних осіб 
970 000 970 000 456 600 558 214,2 122,3 57,5 

1801070

0 

земельний податок з 

фізичних осіб 
315 000 315 000 146 000 75 009,6 51,4 23,8 

1801090

0 

орендна плата з 

фізичних осіб 
155 000 155 000 89 100 82 835,9 93,0 53,4 

1801110

0 

транспортний 

податок з юридичних 

осіб 

45 000 45 000 30 000 12 500,0 41,7 27,8 

1805000

0 
Єдиний податок 8 765 000 8 765 000 4 153 000 4 869 059 117,2 55,6 

1805030

0 

Єдиний податок з 

фізичних осіб 
115000 115 000 44 000 66 146,8 150,3 57,5 

1805040

0 

Єдиний податок з 

юридичних осіб 
7 900 000 7 900 000 3 835 000 4 431 725,1 115,6 56,1 



1805050

0 

Єдиний податок з 

сільськогосподарськи

х   товаровиробників 

,у яких частка 

сільськогосподарсько

го 

товаровиробництва 

за попередній 

податковий (звітній 

)рік дорівнює або 

перевищує 75 % 

750 000 750 000 274 000 371 187,1 135,5 49,5 

2000000

0 

Неподаткові 

надходження 
369 300 369 300 199 700 201 092,43 100,7 54,5 

2100000

0 

Доходи від власності 

та підприємницької 

діяльності 

0 0 0 24 165 0,0 0,0 

2108000

0 
Інші надходження 0 0 0 24 165 0,0 0,0 

2108110

0 

Адміністративні 

штрафи та інші 

санкції 

   24 165 0,0 0,0 

2200000

0 

Адміністративні 

збори та платежі, 

доходи від 

некомерційної 

господарської 

діяльності 

369 300 369 300 199 700 72 693,72 36,4 19,7 

2201000

0 

Плата за надання 

адміністративних 

послуг 

356 000 356 000 193 200 59 788,56 30,9 16,8 

2201250

0 

Плата за надання 

інших адмінпослуг 
10 000 10 000 4 200 3 478,56 82,8 34,8 

2201260

0 

Адміністративний 

збір за державну 

реєстрацію речових 

прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

346 000 346 000 189 000 56 310,00 29,8 16,3 

2208000

0 

Надходження від 

орендної плати за 

користування 

цілісним майновим 

комплексом та 

іншим державним 

майном 

13 000 13 000 6 400 12 837,00 200,6 98,7 



2208040

0 

Надходження від 

орендної плати за 

користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

майном, що 

перебуває в 

комунальній 

власності 

13 000 13 000 6 400 12 837,00 200,6 98,7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2209000

0 
Державне мито 300 300 100 68,16 68,2 22,7 

2209010

0 

державне мито,що 

сплачується за 

місцем розгляду та 

оформлення 

документів, у тому 

числі за оформлення 

документів на 

спадщину і 

дарування 

300 300 100 68,16 68,2 22,7 

2400000

0 

Інші неподаткові 

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

2406030

0 
Інші надходження    104 233,71 0,0 0,0 

 Разом доходів 43 903 000 43 903 000 21 909 350 
23 574 

676,92 
107,6 53,7 

4000000

0 

Офіційні 

трансферти 

109 570 

700 

102 229 

600 
59 646 800 59 636 300 100,0 58,3 

4100000

0 

Від органів 

державного 

управління 

109 570 

700 

102 229 

600 
59 646 800 59 636 300 100,0 58,3 

4102000

0 

Дотації з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

34 676 700 34 676 700 17 338 200 17 338 200 100,0 50,0 

4102010

0 
Базова дотація 34 676 700 34 676 700 17 338 200 17 338 200 100,0 50,0 

4103000

0 

Субвенції  з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

73 273 300 65 946 000 41 263 500 41 263 500 100,0 62,6 



4103390

0 

Освітня субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

73 273 300 65 946 000 41 263 500 41 263 500 100,0 62,6 

4104000

0 

Дотації з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 

1 483 100 1 483 100 990 900 990 900 100,0 66,8 

4104020

0 

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 

984 200 984 200 492 000 492 000 100,0 50,0 

4104050

0 

Ддотація 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 

498 900 498 900 498 900 498 900 100,0 100,0 

4105000

0 

Субвенції з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 

137 600 123 800 54 200 43 700 80,6 35,3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4105120

0 

Субвенція з 

місцевого бюджету 

на надання державної 

підтримки особам з 

особливими 

освітніми потребами 

за рахунок 

відповідної субвенції 

137 600 123 800 54 200 43 700 80,6 35,3 



з державного 

бюджету 

 Всього доходів 
153 473 

700 

146 132 

600 
81 556 150 

83 210 

976,92 
102,0 56,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт  про виконання  дохідної частини спеціального фонду сільського бюджету  

Великолучківської сільської ради за І півріччя 2022 року 

Код 

головно

го 

розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника коштів. 

Код підрозділу бюджетної 

класифікації 

Спеціальний  фонд 

Затвердже

но на 2022 

рік 

Затвердже

но на 2022 

рік з 

урахуванн

ям змін 

Уточнен

ий план 

на 

січень-

червень 

2022 

року 

Виконано 

за січень-

червень 

2022 року 

% 

виконан

ня до 

затверд

женого 

плану з 

урахува

нням 

змін за  

2022 

року 

1 2 3 4 5 6 7  

  ДОХОДИ      

1000000

0 
Податкові надходження 0 0 0 1034,72 0,0 

1900000

0 
інші податки та збори 0 0 0 1034,72 0,0 

1901000

0 
екологічний податок 0 0 0 1034,72 0,0 

1901010

0 

Екологічний податок, який 

справляється за викиди в 

атмосферне повітря 

забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком 

викидів в атмосферне 

повітря двоокису вуглецю) 

   817,33 0,0 

1901020

0 

Надходження від скидів 

забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні 

об`єкти  

   217,39 0,0 

2000000

0 
Неподаткові надходження 2 100 600 2 100 600 

1 050 

300 
1021871,25 48,6 

2400000

0 

Інші неподаткові 

надходження 
0 0 0 1 859,65 0,0 

2406000

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



2406030

0 

Грошові стягнення за 

шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства 

про охорону навколишнього 

середовища внаслідок 

господарської та іншої 

діяльності 

   1859,65 0,0 

2500000

0 

Власні надходження 

бюджетних установ   
2 100 600 2 100 600 

1 050 

300 
1020011,60 48,6 

2501000

0 

Плата за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами  

2 100 600 2 100 600 
1 050 

300 
326220,31 15,5 

2501010

0 

Надходження від плати за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно із законодавством  

2 100 600 2 100 600 
1 050 

300 
324920,31 15,5 

2501030

0 

Плата за оренду майна 

бюджетних установ, що 

здійснюється відповідно до 

Закону України `Про 

оренду державного та 

комунального майна` 

   1300,00 0,0 

2502000

0 

Інші джерела власних 

надходжень бюджетних 

установ   

0 0 0 693791,29 0,0 

1 2 3 4 5 6 7  

2502010

0 

Благодійні внески, гранти та 

дарунки  
   693791,29 0,0 

3000000

0 

Доходи від операцій з 

капіталом   
0 0 0 32840,20 0,0 

3301000

0 
кошти від продажу землі 0 0 0 32840,20 0,0 

3301010

0 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення, що 

перебувають у державній 

або комунальній власності, 

та земельних ділянок, які 

знаходяться на території 

Автономної Республіки 

Крим 

   32840,20 0,0 

4000000

0 
Офіційні трансферти 0 100 000 0 0 0,0 



4100000

0 

Від органів державного 

управління 
0 100 000 0 0 0,0 

4105000

0 

Субвенція з місцевих 

бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 

0 100 000 0 0 0,0 

4105390

0 

Інші субвенції з місцевого 

бюджету 
 100 000   0,0 

Всього без урахування трансфертів 2 100 600 2 100 600 
1 050 

300 

1 055 

746,17 
48,6 

Всього 2 100 600 2 200 600 
1 050 

300 

1 055 

746,17 
48,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт про виконання видаткової частини загального фонду  сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за І півріччя 2022 року 

Код 

головног

о розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника коштів. 

Код підрозділу 

бюджетної 

класифікації 

Загальний фонд 

Затверджен

о на 2022 

рік 

Затвердж

ено 2022 

рік з 

урахуван

ням змін 

Затвердж

ено на 

січень - 

червень 

2022 року 

Виконано 

за січень -

червень 

2022 року 

% 

викона

ння до 

уточне

ного 

план 

січень 

- 

червен

ь 2022 

року 

% 

вико

нанн

я до 

уточ

нено

го 

план

у на 

2022 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Видатки             

0150 

Організаційне,інформ

аційно- аналітичние  

та матеріально- 

технічне забезпечення 

діяльності обласної 

ради,районної 

ради,районної у місиі  

ради ( у разі її 

створення), 

міської,селищної, 

сільської рад 

13 992 300 
14 707 

300 
8 111 100 5613085,02 69,2 38,2 

0160 

Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 

містах (місті 

Києві),селищах,селах,

територіальних 

громадах 

3 502 300 4 577 300 2 826 700 1703568,76 60,3 37,2 

1010 
надання дошкільної 

освіти 
28 771 000 

30 683 

250 

16 062 

810 

10889615,8

6 
67,8 35,5 

1021 

надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

18 779 400 
20 545 

550 

10 973 

510 
8333316,10 75,9 40,6 

1031 

надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

73 273 300 
65 946 

000 

41 263 

500 

33329663,5

6 
80,8 50,5 



1080 

надання спеціальної 

освіти мистецькими 

школами 

9 194 000 9 210 000 4 600 300 4136623,45 89,9 44,9 

1142 
Інші програми та 

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

1200 

надання освіти за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на надання державної 

підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами 

103 600 93 200 43 700 40485,06 92,6 43,4 

2112 

первинна медична 

допомога  

населенню,що 

надається 

фельдшерськими 

,фельдшерсько - 

акушерськими 

пунктами 

79 200 79 200 41 250 36190,36 87,7 45,7 

2113 

первинна медична 

допомога 

населенню,що 

надається 

амбулаторно - 

поліклініними 

закладами 

(відділеннями) 

2 412 500 2 412 500 1 391 980 685222,26 49,2 28,4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3210 

Організація та 

проведення 

громадських робіт 

 50 000 50 000 7230,47 14,5 14,5 

3230 

Видатки, пов'язані з 

наданням підтримки 

внутрішньо 

переміщеним та/ або 

евакуйованим особам 

у зв'язку із введенням 

вонного стану 

 190 000 190 000  0,0 0,0 

3242 

інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального 

забезпечення 

415 000 978 000 758 000 557556,45 73,6 57,0 



4030 
забезпечення 

діяльності бібліотек 
582 100 716 900 405 800 294775,60 72,6 41,1 

4060 

забезпечення 

діяльності палаців і 

будинків 

культури,клубів 

,центрів дозвілля та 

інших клубних 

закладів 

693 000 583 200 258 600 175064,41 67,7 30,0 

6030 

організація 

благоустрою 

населених пунктів 

1 421 000 1 610 000 909 000 483042,82 53,1 30,0 

7130 
Здійснення заходів із 

землеустрою 
 650 000 650 000  0,0 0,0 

7540 

Реалізація заходів , 

спрямованих на 

підвищення 

доступності 

широкосмугового 

доступу до Інтернету 

в сільській місцевості 

 166 600 166 600 86800,00 52,1 52,1 

7680 

Членські внески до 

асоціації органів 

місцевого 

самоврядування 

 11 000 11 000  0,0 0,0 

8230 

інші заходи 

гомадського порядку 

та безпеки 

121 000 170 000 109 800 32526,41 29,6 19,1 

8710 

Резервний фонд 

місцевого 

самоврядуваннями 

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

9770 
Інші субвенції з 

місцевого бюджету 
 113 547 45 400 28 386,75 62,5 25,0 

9800 

Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на 

виконання програм 

соціально - 

економічного 

розвитку регіонів 

 250 000 250 000 250 000 100,0 
100,

0 

  
Всього видатків 153 439 700 

153 867 

547 

89 243 

050 

66 683 

153,34 
74,7 43,3 

 

 



 

Звіт  про виконання  видаткової частини спеціального фонду сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за І півріччя 2022 року 

Код 

головно

го 

розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника коштів. 

Код підрозділу бюджетної 

класифікації 

Спеціальний  фонд 

Затвердже

но на 2022 

рік 

Затверджено 

на 2022 рік з 

урахуванням 

змін 

Уточнен

ий план 

на 

січень-

червень 

2022 

року 

Виконан

о за 

січень-

червень 

2022 

року 

% 

виконанн

я до 

затвердж

еного 

плану з 

урахуван

-ням змін 

за  2022 

року 

  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 94 017,00 47,0 

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 1 616 800 860 500 36230,42 2,2 

1021 

Надання загальної 

середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

88 000 147 000 103 000 83889,25  

1080 

надання спеціалізованої 

освіти мистецькими 

школами 

500 000 500 000 250 000  0,0 

1200 

надання освіти за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на надання 

державної підтримки 

особам з особливими 

освітніми потребами 

34 000 30 600 10 500  0,0 



2152 
Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоровя 
 300 000 300 000  0,0 

6030 
організація благоустрою 

населених пунктів 
 190 000 190 000  0,0 

7130 
Здійснення заходів із 

землеустрою 
 108 500 8 500  0,0 

7321 
Будівництво освітніх 

установ та закладів 
 359 200 359 200  0,0 

7330 
Будівництво інших обєктів 

комунальної власності 
 72 000 72 000  0,0 

7370 

реалізація інших заходів 

щодо соціально - 

економічного розвитку 

території 

   
504283,2

3 
0,0 

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 4 365 100 

3 194 

700 

718 

419,90 
16,5 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

про виконання дохідної та видаткової частини сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за І півріччя 2022 року 

Доходи 

За підсумками І півріччя 2022 року до сільського бюджету Великолучківської 

сільської ради надійшло всього з офіційними трансфертами                84 266,7 тис.грн., в 

тому числі по загальному фонду – 83 211,0 тис.грн. та  по спеціальному фонду – 1 055,7 

тис.грн.  

До загального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської ради за  І 

півріччя 2022 року надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) в сумі 23 574,7 тис. 

грн., що становить 107,6 відсотка до затверджених показників (з урахуванням змін) на 

вказаний період:  

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

період надійшло 16 115,4 тис. грн., що на 539,6 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 10,5 тис. грн., що на 1,1 тис. грн. більше в 

порівнянні з 2021роком на вказаний період; 

Внутрішні податки на товари та послуги надійшли в сумі 1 048,9 тис. грн; в тому 

числі: 

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

саме пальне – 67,2 тис. грн.; 

- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (пальне) - 227,7 тис. грн.; 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів – 754,0 тис. грн.; 

Місцеві податки та збори надійшли за звітній період в сумі –                     6 198,6 

тис. грн.,а саме: 

Податок на майно надійшло 1 329,5 тис. грн. з них: 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості– 4,9 тис. 

грн.; 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 6,7 тис. 

грн.; 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 302,9 

тис. грн. 

 земельний податок з юридичних осіб – 298,6 тис. грн.; 

 орендна плата з юридичних осіб – 558,2 тис. грн.; 

 земельний податок з фізичних осіб 75,0 тис. грн.; 

 орендна плата з фізичних осіб – 82,8 тис. грн.; 

 

Єдиний податок надійшов в сумі  4 869,1 тис. грн.,  що більше на                    433,8 

тис. грн.  в порівнянні з минулим роком на вказаний період, в тому числі : 

 єдиний податок з юридичних осіб  надійшло за І півріччя 2022 року в сумі  66,1 тис. 

грн. в порівнянні з минулим роком більше на 13,6 тис. грн. на вказаний період ; 

 єдиний податок з фізичних осіб за І півріччя 2022 року надійшло в сумі 4 431,7 тис. 

грн. що більше в порівнянні з І півріччям 2021 року на 454,0 тис. грн.; 

 єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітній) рік 

дорівнює або перевищує 75% - 371,2 тис. грн. 

   Неподаткові надходження надійшли за звітний період  в сумі                     201,1 

тис. грн.  з них : 

- адміністративні штрафи  та інші санкції – 24,2 тис. грн.;  

- плата за надання інших адміністративних  послуг - 3,5 тис. грн., - адміністративний 

збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно  та їх обтяжень – 56,3 

тис. грн.; 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній власності –12,8 тис. грн. 

   По загальному фонду з державного бюджету за І півріччя 2022 рік  одержано: 

          - базової дотації надійшла  у сумі 17 338,2 тис. грн.; 



- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла на загальну суму   

41 263,5 тис. грн., в тому числі:  

 освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 41 263,5 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 в сумі  492,0 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 в сумі 498,9 

тис. грн. 

   Субвенцій з місцевих бюджетів іншим бюджетам у сумі  43,7 тис. грн., в тому числі:  

 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримкам особам з 

особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 43,7 тис. грн.; 

Усього за звітній період бюджет одержав офіційних трансфертів у сумі 59 636,3 тис. 

грн.  

 До спеціального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської ради за  І 

півріччя 2022 року надійшло доходів (без урахування трансфертів)  в сумі  1055,7 тис. грн., 

в тому числі:  

- екологічний податок  –1,0 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 – 1 020,0 тис. грн., в тому числі: 

 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством – 324,9 тис. грн.; 

 плата за оренду майна бюджетних установ , що здійснюються відповідно до 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна» - 1,3 тис. 

грн.; 

 благодійні внески, гранти, дарунки – 693,8 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 бюджету сільського бюджету Великолучківської 

сільської ради за І півріччя 2022 року становить                       67 401,6 тис. грн. (з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів), у тому числі по загальному фонду – 66 683,2 тис. грн., що 

становить 74,7 % затверджених зі змінами  призначень на вказаний період та по 

спеціальному фонду –                       718,4 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) – 60 956,4 тис. грн. (або 83,7% виконання на вказаний 

період); 

 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4 537,5 тис. грн. (або 63,2 % 

виконання на вказаний період); 

 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 557,6 тис. 

грн. (або 73,6 % виконання на вказаний період) 

 інші видатки – 631,6  тис. грн. 

1. На видатки соціального спрямування загального фонду бюджету громади 

спрямовано  58 485,8 тис. грн., які   направлені зокрема на утримання галузей: 

- освіта – 52 593,1 тис. грн. (виконано 78,1% на вказаний період),                з них: 

 за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету - 33 329,7 тис. 

грн.;  

 на дошкільні заклади освіти – 10 889,6 тис. грн.; 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 557,6 тис. грн.; 

- організація та проведення громадських робіт - 7,2 тис. грн.; 

- охорону здоров’я – 721,4 тис. грн.; 

-  культура і мистецтво – 4 606,5 тис. грн. 

2. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано                   7 316,7 

тис. грн. (в т.ч. фінансовий відділ). 

3. Організація благоустрою населених пунктів – 483,0 тис. грн. 

4. Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового  

доступу до Інтернету в сільській місцевості – 86,8 тис. грн.; 

5. Інші заходи громадського порядку та безпеки – 32,5 тис. грн. 

          6.Інші субвенції з місцевого бюджету - 28,4 тис. грн. Верхньокоропецькій сільській 

раді на здійснення системного кваліфікованого супроводу для осіб Великолучківської 

територіальної громади, які потребують  особливі освітні потреби; 

   7. Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально – економічного розвитку регіонів 250,0 тис. грн., а саме: 

 100,0 тис. грн. - Програму організації та забезпечення територіальної оборони,  

призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання 

населення на 2022 рік. Закарпатський обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки;  

 50 тис. грн. - Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення 

пожежної безпеки на території  Великолучківської сільської територіальної громади 

на 2022 рік. 2 ДПРЗ ГУДСНС України у Закарпатській області; 

 50,0 тис. грн. - Програма забезпечення державної безпеки у Великолучківській 

територіальній громаді, матеріально – технічного забезпечення СБУ в Закарпатській 

області на 2022 рік. Управління СБУ в Закарпатській області; 

 50,0 тис. грн. – Програма профілактики злочинності Великолучківської 

територіальної громади на території Мукачівського району на 2022 рік. 

Мукачівський РУП ГУНП в Закарпатській області (Головне Управління 

Національної поліції в Закарпатської області). 

       Виконання видаткової частини по спеціальному фонду сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради становить 718,4 тис. грн., в тому числі : 



Інші джерела власних надходжень: 

1. Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення 

діяльності сільської ради – 94,0 тис. грн. предмети, матеріали, обладнання та інвентар. 

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

обладнання та інвентар. 

3. Надання загальної середньої  освіти закладами загальної середньої освіти – 83,9 

тис. грн. в тому числі : 

- 79,8 тис. грн. предмети, матеріали, обладнання та інвентар.; 

- 4,1 тис. грн. продукти харчування. 

3. Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку територій 

(реконструкція збереження спадщини Мукачівщини та відновлення через створення 

молодіжно – культурно – творчого центру „Резиденції молоді” 504,3 тис. грн., в тому числі: 

 заробітна плата – 308,3тис. грн.; 

 нарахування на оплату праці – 67.8 тис. грн. 

 реконструкція та реставрація інших об’єктів – 128,2 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання двадцать першої ceciï восьмого скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

29.08.2022                с.Великі Лучки                             №1725 

 

Про реєстрацію права комунальної власності на нерухоме майно, 

яке належить Великолучківській сільській територіальній громаді 

 

        3 метою оформлення права комунальної власності на нерухоме майно, яке 

належить Великолучківській сільській територіальній громаді від імені якої 

діє Великолучківська сільська рада, у відповідності до вимог статті 327 

Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, 

Закону України «Про державну ресстрацію речових прав на нерухоме майно 

та ïx обтяжень», постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 

№1127 «Про державну ресєтрацію речових прав на нерухоме майно та ïx 

обтяжень», на підставі технічного паспорта на будівлю ЗОШ I-II ступенів по 

вул. Центральна,69 в с.Медведівці, виготовленого ФОП Пустовіт Н.Г. 

(інвентарна справа 2021-56) та технічного паспорта на будівлю ЗОШ І-II 

ступенів по вул.Центральна, 69 А в с.Медведівці, виготовлених ФОП     Пустовіт 

Н.Г. (інвентарна справа 2021-56), беручи до уваги інформацію, викладену в 

листі управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях від 26.01.2022                   №05-02-00186, 

керуючись статею 25, ч.1 статті 59, ч.5 статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Зареєструвати право комунальної власності за Великолучківською 

сільською територіальною громадою в особі Великолучківської сільської ради 

на будівлю ЗОШ I-II ступенів, яка розташована в с.Медведівці, 

вул.Центральна, 69, загальною площею 178,50 кв.м. 

2. Заресструвати право комунальної власності за Великолучківською 

сільською територіальною громадою в особі Великолучківської сільської ради 

на будівлю ЗОШ I-II ступенів, яка розташована в с.Медведівці, 

вул.Центральна, 69А, загальною площею 184,30 кв.м. 

3.  Уповноважити сільського голову Великолучківської сільської ради 

Коштура В.О. на здійснення заходів із державної реестрації права 

комунальної власності  за Великолучківською сільською територіальною  

громадою в особі Великолучківської сільської ради на обєкти нерухомого 

майна, визначені пунктами 1-2 цього рішення..                           .



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, енергозбереження та транспорту (Микита В.І.). 

 
 
Сільський голова                                                     Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання двадцять першої  сесії восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

29.08.2022 с.Великі Лучки   №1726 
 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 83, 116, 118, 121, 122 та пункту 12 

Перехідних положень Земельного кодексу України, Законом України «Про 

Державний земельний кадастр», постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», 

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення інвентаризації земель», з метою формування земельних ділянок, 

визначення їх угідь, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, 

а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій,  

розглянувши подані матеріали, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель комунальної власності для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти. 

2. Надати територіальній громаді сіл Великолучківської сільської 

ради у комунальну власність земельні ділянки для  будівництва та 

обслуговування   будівель закладів освіти: 

площею 0,5747 га за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Медведівці, вулиця Центральна, 69 «А», кадастровий номер 

2122783400:12:000:0144; 

площею 0,4036 га за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Медведівці, вулиця Центральна, 69, кадастровий номер 

2122783400:12:000:0147.      

3. Уповноважити сільського голову Великолучківської сільської ради 

Коштура В.О. на здійснення заходів із державної реєстрації права комунальної 

власності за Великолучківською сільською територіальною громадою в особі 

Великолучківської сільської ради на земельні ділянки, визначені пунктом 2 

даного рішення.   

 

Про надання земельних ділянок у комунальну власність 

Великолучківської сільської ради 



    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію  з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання двадцять першої  сесії восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

29.08.2022 с.Великі Лучки   №1727 
 

 

   

       Керуючись статтями 26, 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  постановою Кабінету Міністрів України від 31 

березня 2021 р. №333 «Питання фінансування у 2021 році закупівлі  кисневих 

концентраторів», на виконання рішення Закарпатської обласної ради від 

28.07.2022 №646 «Про внесення змін в рішення обласної ради від 15.11.2021              

№ 423 «Про безоплатну передачу майна (кисневих концентраторів) зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», розглянувши лист  

Департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної військової 

адміністрації від 22.08.2022 №607/01.11/чс та лист КНП «ЦПМСД  

Великолучківської територіальної громади» Великолучківської сільської ради 

від 22.08.2022 №978/01-11, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

          1. Прийняти на безоплатній основі із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області до комунальної власності 

Великолучківської сільської ради  майно згідно з додатком. 

         2. Передати безоплатно із комунальної власності  Великолучківської 

сільської ради до комунальної власності Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Великолучківської територіальної громади» Великолучківської сільської ради  

майно, а саме 41 ( сорок один ) кисневий концентратор. 

          3. Доручити сільському голові Коштура В.О. здійснити передачу згідно 

акту приймання-передачі майна комунальної власності на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Великолучківської територіальної громади» 

Великолучківської сільської ради   та забезпечити їх передачу кінцевим 

отримувачам. 

          4.  Відділу бухгалтерського обліку та звітності Великолучківської 

сільської ради (Фенчак Т.В.) провести заходи по організації робіт щодо 

оформлення акту прийому-передачі майна. 

Про  безоплатне прийняття майна (кисневих концентраторів) зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області  



 

 

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію  

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

соціального захисту, охорони материнства, дитинства, опіки та національних 

меншин (Товт М.О.). 

  

 

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.08.2022 №1727 

 

 

Перелік майна Великолучківської територіальної громади, що передається  

КНП «ЦПМСД  Великолучківської територіальної громади» 

Великолучківської сільської ради   

 

№ 

п/п 

Територіальна 

громада 

Всього 

медичних 

кисневих 

концентраторів 

АЕ-8 

Назва закладів, які 

надають первинну 

медичну допомогу і 

мають укладені 

договори про медичне 

обслуговування 

населення за 

програмою медичних 

гарантій з 

Національною службою 

здоров’я України 

Кількість 

медичних 

кисневих 

концентраторів 

АЕ-8 

11 Великолучківська 

територіальна 

громада 

41 

(сорок один) 

КНП «Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги 

Великолучківської  

територіальної громади» 

Великолучківської 

сільської ради   

41 

(сорок один) 

 

 

 

Секретар ради                                                        Олена СТРОЇН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  

до рішення першого пленарного засідання    

двадцять першої сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 



                                                                                       

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання двадцять першої  сесії восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

29.08.2022 с.Великі Лучки   №1728 

 

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 05.07.2022 №71 ««Про  надання одноразової виплати на поховання»; 

від 05.07.2022 №72 «Про надання щорічної адресної грошової 

допомоги»; 

від 07.07.2022 №73 «Про внесення змін до сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік»; 

від 22.07.2022 №81 «Про надання одноразової виплати на поховання»; 

від 02.08.2022 №84 «Про надання щорічної адресної грошової допомоги 

та одноразової виплати на поховання»; 

від 15.08.2022 №86 «Про надання щорічної адресної грошової допомоги 

та 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 

Перше пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.08.2022 с.Великі Лучки                      № 1729 

 

                 Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.12, 173, 175 Земельного кодексу України, ст. 46 Закону України 

«Про землеустрій», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

встановлення меж населених пунктів Вінково, Кінлодь, Драгиня, Шкуратівці. 

2. Підготовку проекту землеустрою провести у порядку, 

визначеному законодавством. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 

 Сільський голова                                                                    Василь КОШТУРА 

 

 

 

  

 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою       

щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів                 

Вінково, Кінлодь, Драгиня, Шкуратівці   

 



 

 

   

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання двадцять першої  сесії восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

29.08.2022 с.Великі Лучки   №1730 
 

   

Про затвердження Переліку об’єктів  комунальної власності 

Великолучківської сільської ради, що підлягають приватизації  

(малої приватизації) шляхом продажу на аукціоні  

 

            З метою забезпечення надходження коштів до селищного бюджету, 

відповідно до  Закону України «Про приватизацію державногоі комунального  

майна», керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 та частиною 5 статті 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Великолучківська 

сільська  рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності  територіальної 

громади Великолучківської сільської ради, які підлягають приватизації  згідно 

додатку. 

2. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення з додатком 

на  офіційному веб-сайті.  

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту. 

 

 

 

Сільський голова                                 Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                  

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.08.2022 с.Великі Лучки                              № 1731  

Про затвердження проєкту землеустрою та надання земельної 

ділянки в оренду ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії 

           Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 76, 93, 120, 123, 124 

Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», 

розглянувши заяву ПрАТ «Закарпаттяобленерго» про затвердження проекту 

землеустрою та надання земельної ділянки в оренду для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (код згідно КВЦПЗ 14.02): 

-  що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі  Лучки, ЗТП №382, площею 0,0054 га, кадастровий номер 

2122786800:07:001:0087; 

-  що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі  Лучки, КТП №133, площею 0,0076 га, кадастровий номер 

2122786800:07:001:0787.  

-   що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, 

за межами населених пунктів Великолучківської сільської ради 

(Великолучківської територіальної громади), опора №24 ЛЕП 110 кВ 

«Мукачево р.-Берегово 4» №115, площею 0,0007 га, кадастровий номер 

2122781200:01:007:0833. 

        2.  Надати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у користування на умовах 

оренди терміном на 49 (сорок дев’ять) років вище вказані земельні ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код згідно КВЦПЗ 14.02). 

 

 



 

      3. Встановити розмір орендної плати на рівні 10% від нормативної 

грошової оцінки. 

      4. Власнику нерухомого майна, зазначеному в пункті 2 даного рішення, 

укласти з Великолучківською сільською радою договір оренди землі та 

провести його державну реєстрацію. 

       5.  В зв’язку з відсутністю земельного сервітуту користування, під’їзду до 

земельних ділянок і майна на них, пропонувати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

погоджувати під’їзд  до земельних ділянок і майна на них через суміжні 

земельні ділянки із власниками суміжних ділянок (землекористувачами).  

       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 

Перше пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.08.2022 с.Великі Лучки                              № 1732 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

 

              Керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 186 Земельного Кодексу України,          

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та пунктом 24 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України розглянувши 

заяву Козика Романа Ярославовича, мешканця села Баранинці, вул. Горянська, 

6а, Ужгородського району, та подані документи, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

          1. Надати Козику Роману Ярославовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі орієнтовною площею 0.0684 га. за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця 

Мукачівська, 273. 

          2.  Рекомендувати Козику Роману Ярославовичу звернутися  до 

землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

          3. Після виготовлення проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду подати на розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 

Сільський голова                                                                 Василь КОШТУРА 

 

 

 

 



 
 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.08.2022 с.Великі Лучки                              № 1733 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється та 

зміну цільового призначення земельної ділянки 

 

     Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 20 91, 186 Земельного Кодексу 

України, розглянувши клопотання гр. Мароші Едуарда Тіборовича, мешканця 

Ужгородського району, с. Соломоново, вул. Леніна, 75 про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 

цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗД 01.03)  на для ведення підсобного сільського 

господарства (код КВЦПЗД 01.04)  та подані матеріали  сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗД 01.03)  на для ведення 

підсобного сільського господарства (код КВЦПЗД 01.04), за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Бенедиківці, урочище 

«Багно». 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, що перебуває у  

приватній власності  гр. Мароші Едуарда Тіборовича, загальною площею 

12.4309 га, кадастровий номер 2122786800:11:101:0116, із «ведення 

особистого селянського господарства» (код КВЦПЗД 01.03) на «для ведення 

підсобного сільського господарства» (код КВЦПЗД 01.04) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Бенедиківці, урочище 

«Багно». 

3. Пропонувати гр. Мароші Едуарду Тіборовичу звернутися до 

Державного   реєстратора  внести відповідні зміни до Державного реєстру  

речових прав на нерухоме майно  та їх обтяжень у зв’язку із зміною цільового 

призначення земельної ділянки. 

4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 Сільський голова                                                         Василь КОШТУРА  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.08.2022 с.Великі Лучки                              № 1734 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється та 

зміну цільового призначення земельної ділянки 

     Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 20 91, 186 Земельного Кодексу 

України, розглянувши клопотання гр. Мароші Едуарда Тіборовича, мешканця 

Ужгородського району, с. Соломоново, вул. Леніна, 75 про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 

цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗД 01.03)  на для ведення підсобного сільського 

господарства (код КВЦПЗД 01.04)  та подані матеріали  сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗД 01.03)  на для ведення 

підсобного сільського господарства (код КВЦПЗД 01.04), за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Бенедиківці, урочище 

«Багно». 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, що перебуває у  

приватній власності  гр. Мароші Едуарда Тіборовича, загальною площею 

35.5134 га, кадастровий номер 2122786800:11:101:0115, із «ведення 

особистого селянського господарства» (код КВЦПЗД 01.03) на «для ведення 

підсобного сільського господарства» (код КВЦПЗД 01.04) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Бенедиківці, урочище 

«Багно». 

3. Пропонувати гр. Мароші Едуарду Тіборовичу звернутися до 

Державного   реєстратора  внести відповідні зміни до Державного реєстру  

речових прав на нерухоме майно  та їх обтяжень у зв’язку із зміною цільового 

призначення земельної ділянки. 

4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 Сільський голова                                                         Василь КОШТУРА  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.08.2022 с.Великі Лучки                              № 1735 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється та 

зміну цільового призначення земельної ділянки 

     Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 20 91, 186 Земельного Кодексу 

України, розглянувши клопотання гр. Мароші Едуарда Тіборовича, мешканця 

Ужгородського району, с. Соломоново, вул. Леніна, 75 про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 

цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗД 01.03)  на для ведення підсобного сільського 

господарства (код КВЦПЗД 01.04)  та подані матеріали  сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗД 01.03)  на для ведення 

підсобного сільського господарства (код КВЦПЗД 01.04), за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Бенедиківці, урочище 

«Багно». 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, що перебуває у  

приватній власності  гр. Мароші Едуарда Тіборовича, загальною площею 

1.9375 га, кадастровий номер 2122786803:00:101:0030, із «ведення особистого 

селянського господарства» (код КВЦПЗД 01.03) на «для ведення підсобного 

сільського господарства» (код КВЦПЗД 01.04) за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Ракошино. 

3. Пропонувати гр. Мароші Едуарду Тіборовичу звернутися до 

Державного   реєстратора  внести відповідні зміни до Державного реєстру  

речових прав на нерухоме майно  та їх обтяжень у зв’язку із зміною цільового 

призначення земельної ділянки. 

4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 Сільський голова                                                         Василь КОШТУРА 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.08.2022 с.Великі Лучки                              № 1736 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється та 

зміну цільового призначення земельної ділянки 

     Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 20 91, 186 Земельного Кодексу 

України, розглянувши клопотання гр. Мароші Едуарда Тіборовича, мешканця 

Ужгородського району, с. Соломоново, вул. Леніна, 75 про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 

цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗД 01.03)  на для ведення підсобного сільського 

господарства (код КВЦПЗД 01.04)  та подані матеріали  сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗД 01.03)  на для ведення 

підсобного сільського господарства (код КВЦПЗД 01.04), за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Бенедиківці, урочище 

«Багно». 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, що перебуває у  

приватній власності  гр. Мароші Едуарда Тіборовича, загальною площею 

1.9081 га, кадастровий номер 2122786803:00:101:0012, із «ведення особистого 

селянського господарства» (код КВЦПЗД 01.03) на «для ведення підсобного 

сільського господарства» (код КВЦПЗД 01.04) за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Ракошино. 

3. Пропонувати гр. Мароші Едуарду Тіборовичу звернутися до 

Державного   реєстратора  внести відповідні зміни до Державного реєстру  

речових прав на нерухоме майно  та їх обтяжень у зв’язку із зміною цільового 

призначення земельної ділянки. 

4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 Сільський голова                                                         Василь КОШТУРА 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.08.2022 с.Великі Лучки                      № 1737 

 

                 Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст.12, 93, 123, 124 

Земельного кодексу України, розглянувши заяву директора товариства з 

обмеженою відповідальністю товариства з обмеженою відповідальністю 

«Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю 

«Континент» Ганича В.М. в звязку з передачею земель з державної у 

комунальну власність, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Переукласти з  товариством з обмеженою відповідальністю 

«Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Континент»  договори оренди строком на   25 (двадцять п’ять) років, на 

земельні ділянки: 

- площею 24.5186 га. кадастровий номер, 2122783400:07:000:0001 для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва що знаходиться на 

території Кальницького старостинського округу Великолучківської сільської 

ради.  

        - площею 23.5621 га. кадастровий номер, 2122783400:07:000:0005 для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва що знаходиться на 

території Кальницького старостинського округу Великолучківської сільської 

ради.  

2. Встановити орендну плату за використання земельних ділянок в 

розмірі 8,04 відсотки від нормативно грошової оцінки земельної ділянки. 

         3.  Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю «СТОВ 

«КОНТИНЕНТ»  оформити договори оренди на вище вказані земельні ділянки 

відповідно до норм чинного законодавства та доручити сільському голові 

підписати вище вказані договори оренди.  

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 Сільський голова                                                                    Василь КОШТУРА  

Про укладення договору оренди земельної ділянки в новій редакції  
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