
       

                                                           
 ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.11.2022                                   с. Великі Лучки                                       № 1738 

 

Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету  

 Великолучківської сільської ради за 9 місяців 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 ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Великолучківської 

сільської ради за 9 місяців 2022 року, в тому числі:  

1.1. По доходах загального фонду сільського бюджету в сумі                   

113 115 019,08 грн.  (додається).   

1.2. По доходах спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

3 158 403,70 грн.  (додається). 

1.3. По видатках загального фонду сільського бюджету в сумі 

99 545 430,37 грн.  (додається).   

1.4. По видатках спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

1 976 593,35 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 9 місяців 2022 року 

 

Код 

головного 

розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника коштів. 

Код підрозділу 

бюджетної класифікації 

Загальний фонд 

Затверджено 

на 2022 рік 

Затверджено 

2022 рік з 

урахуванням 
змін 

Затверджено 

на січень - 

вересень 2022 
року 

Виконано за 

січень -

вересень 2022 
року 

% 

виконан

ня до 

уточнен

ого план 

січень -
вересень 

2022 

року 

% 

викона

ння до 

уточне

ного 

плану 
на 

2022 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ДОХОДИ       

10000000 
Податкові 

надходження 
43 533 700 43 941 700 32 978 400 34 442 464,08 104,4 78,4 

11000000 

Податки на доходи, 

податки на прибуток, 

податки на збільшення 

ринкової вартості 

27 923 200 28 331 200 21 516 600 23 506 891,59 109,3 83,0 

11010000 
Податок на доходи 

фізичних осіб 
27 923 200 28 331 200 21 516 600 23 506 891,59 109,3 83,0 

11010100 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується 

податковими агентами, 

із доходів платника 

податку у вигляді 

заробітної плати 

22 918 100 22 918 100 17 848 100 17 864 967,60 100,1 78,0 

11010400 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується 

податковими агентами, 

із доходів платника 

податку інших ніж 

заробітна плата 

3 600 000 4 008 000 2 650 500 5 241 627,88 197,8 130,8 

11010500 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 
сплачується фізичними 

особами за результатами 

річного декларування 

1 405 100 1 405 100 1 018 000 400 296,11 39,3 28,5 

13000000 

Рентна плата та плата 

за використання інших 

природних ресурсів 

20 000 20 000 17 900 19 828,02 156,7 141,1 

13010000 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання лісових 

ресурсів 

19 050 19 050 17 000 19 579,00 115,2 102,8 

13010200 

Рентна плата за 

спеціальне використання 
лісових ресурсів(крім 

рентної плати за 

спеціальне використання 

лісових ресурсів  в 

частині 

деревини,заготовленої в 

порядку рубок головного 

користування 

19 050 19 050 17 000 19 579,00 115,2 102,8 



1 2 3 4 5 6 7 8 

13020000 
Рентна плата за 

спеціальне 

використання води 

300 300 300 0 0,0 0,0 

13020200 

Рентна плата за 

спеціальне використання 

води водних обєктів  

місцевого значення 

300 300 300  0,0 0,0 

13030000 

Рентна плата за 

користування надрами 

загальнодержавного 

значення 

650 650 600 249,02 41,50 38,31 

13030100 

рентна плата за 

користування надрами 

для видобування інших 

корисних  копалин 
загальнодержавного 

значення 

650 650 600 249,02 41,5 38,3 

14000000 
внутрішні податки на 

товари та послуги 
3 450 000 3 450 000 2 142 500 1 682 341,89 78,5 48,8 

14020000 

акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) 

470 000 470 000 223 200 67286,74 30,1 14,3 

14021900 пальне 470 000 470 000 223 200 67286,74 30,1 14,3 

14030000 

акцизний податок з 

ввезених на митну 

територію України 

підакц.товарів 

1 430 000 1 430 000 757 600 229640,43 30,3 16,1 

14031900 пальне 1 430 000 1 430 000 757 600 229640,43 30,3 16,1 

14040000 

акцизний податок з 
реалізації субєктами 

госплдарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

1 550 000 1 550 000 1 161 700 1385414,72 119,3 89,4 

18000000 

місцеві податки та 

збори ,що сплачуються 

(перераховуються) 

згідно з податковим 

кодексом України) 

12 140 500 12 140 500 9 301 400 9 233 402,58 99,3 76,1 

18010000 податок на майно 3 375 500 3 375 500 2 616 400 2 041 956,69 78,0 60,5 

18010100 

податок на нерухоме 
майо, відмінне від 

земельної 

ділянки,спдачений 

юриичними особами, які 

є  власниками обєктів 

житлово нерухомості 

10 500 10 500 7 500 6 667,9 88,9 63,5 

18010200 

податок на нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної 

ділянки,сплачений 

фізичними особами,які є 

власниками  обєктів 
житлової нерухомості 

230 000 230 000 195 000 10 683,9 5,5 4,6 

18010300 

податок на нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними  

особами ,які є 

власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 

100 000 100 000 86 000 9 854,9 11,5 9,9 



1 2 3 4 5 6 7 8 

18010400 

податок на нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної 

ділянки,сплачений 

юрдичними особами ,які 

є власниками обєктів 

нежитлової нерухомості 

600 000 600 000 436 000 504 022,4 115,6 84,0 

18010500 
земельний податок з 

юридичних осіб 
950 000 950 000 761 900 434 242,6 57,0 45,7 

18010600 
орендна плата з 

юридичних осіб 
970 000 970 000 736 500 856 297,3 116,3 88,3 

18010700 
земельний податок з 

фізичних осіб 
315 000 315 000 233 000 84 053,3 36,1 26,7 

18010900 
орендна плата з 

фізичних осіб 
155 000 155 000 122 500 111 134,6 90,7 71,7 

18011100 
транспортний податок з 

юридичних осіб 
45 000 45 000 38 000 25 000,0 65,8 55,6 

18050000 Єдиний податок 8 765 000 8 765 000 6 685 000 7 191 446 107,6 82,0 

18050300 
Єдиний податок з 

юридичних осіб 
115000 115 000 70 000 85 722,6 122,5 74,5 

18050400 
Єдиний податок з 

фізичних осіб 
7 900 000 7 900 000 6 115 000 6 281 092,7 102,7 79,5 

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських   

товаровиробників ,у 

яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за 

попередній податковий 

(звітній )рік дорівнює 

або перевищує 75 % 

750 000 750 000 500 000 824 630,5 164,9 110,0 

20000000 
Неподаткові 

надходження 
369 300 369 300 286 500 296 065,00 103,3 80,2 

21000000 

Доходи від власності та 

підприємницької 

діяльності 

0 0 0 32 206 0,0 0,0 

21080000 Інші надходження 0 0 0 32 206 0,0 0,0 

21081100 
Адміністративні штрафи 

та інші санкції 
   32 206 0,0 0,0 

22000000 

Адміністративні збори 

та платежі, доходи від 

некомерційної 

господарської діяльності 

369 300 369 300 286 500 159 625,29 55,7 43,2 

22010000 
Плата за надання 

адміністративних послуг 
356 000 356 000 276 600 138 136,11 49,9 38,8 

22012500 
Плата за надання інших 

адмінпослуг 
10 000 10 000 6 600 14 676,11 222,4 146,8 

22012600 

Адміністративний збір 

за державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень 

346 000 346 000 270 000 123 460,00 45,7 35,7 

22080000 

Надходження від 

орендної плати за 

користування цілісним 

майновим комплексом 

та іншим державним 

майном 

13 000 13 000 9 700 21 387,00 220,5 164,5 



1 2 3 4 5 6 7 8 

22080400 

Надходження від 

орендної плати за 

користування цілісним 

майновим комплексом 

та іншим майном, що 

перебуває в комунальній 

власності 

13 000 13 000 9 700 21 387,00 220,5 164,5 

22090000 Державне мито 300 300 200 102,18 51,1 34,1 

22090100 

державне мито,що 
сплачується за місцем 

розгляду та оформлення 

документів, у тому числі 

за оформлення 

документів на спадщину 

і дарування 

300 300 200 102,18 51,1 34,1 

24000000 
Інші неподаткові 

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

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

 Разом доходів 43 903 000 44 311 000 33 264 900 34 738 529,08 104,4 78,4 

40000000 Офіційні трансферти 109 570 700 102 486 590 78 416 490 78 416 490 100,0 76,5 

41000000 
Від органів державного 

управління 
109 570 700 102 486 590 78 416 490 78 416 490 100,0 76,5 

41020000 

Дотації з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

34 676 700 34 676 700 26 007 300 26 007 300 100,0 75,0 

41020100 Базова дотація 34 676 700 34 676 700 26 007 300 26 007 300 100,0 75,0 

41030000 

Субвенції  з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

73 273 300 65 946 000 50 831 300 50 831 300 100,0 77,1 

41033900 

Освітня субвенція з 

державного бюджету 
місцевим бюджетам 

73 273 300 65 946 000 50 831 300 50 831 300 100,0 77,1 

41040000 

Дотації з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 

1 483 100 1 740 090 1 493 890 1 493 890 100,0 85,9 

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 

984 200 984 200 738 000 738 000 100,0 75,0 

41040400 
Інші дотації з місцевого 

бюджету 
 256 990 256 990 256 990 100,0 100,0 

41040500 

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 



1 2 3 4 5 6 7 8 

41050000 

Субвенції з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 

137 600 123 800 84 000 84 000 100,0 67,9 

41051200 

Субвенція з місцевого 

бюджету на надання 

державної підтримки 
особам з особливими 

освітніми потребами за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету 

137 600 123 800 84 000 84 000 100,0 67,9 

 Всього доходів 153 473 700 146 797 590 111 681 390 113 155 019,08 101,3 77,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Звіт  про виконання дохідної частини спеціального фонду сільського бюджету  

Великолучківської сільської ради за 9 місяців 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-
вересень 

2022 року 

Виконано за 

січень-
вересень 

2022 року 

% виконання 

до 

затвердженого 

плану з 
урахуванням 

змін за  2022 

року 

1 2 3 4 5 6 7 

 ДОХОДИ      

10000000 Податкові надходження 0 0 0 1362,68 0,0 

19000000 інші податки та збори 0 0 0 1362,68 0,0 

19010000 екологічний податок 0 0 0 1362,68 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) 

   1009,22 0,0 

19010200 

Надходження від скидів 

забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти 

   353,46 0,0 

20000000 Неподаткові надходження 2 100 600 2 100 600 1 575 450 3124200,82 148,7 

24000000 Інші неподаткові надходження 0 0 0 1 859,65 0,0 

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

24062100 

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 1 575 450 3122341,17 148,6 

25010000 
Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами 
2 100 600 2 100 600 1 575 450 856029,82 40,8 

25010100 

Надходження від плати за послуги, 

що надаються бюджетними 

установами згідно із 

законодавством 

2 100 600 2 100 600 1 575 450 854729,82 40,7 

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 2266311,35 0,0 

25020100 
Благодійні внески, гранти та 

дарунки 
   2266311,35 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 

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 несільськогосподарського 

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 1 575 450 3 158 403,70 148,7 

Всього 2 100 600 2 200 600 1 575 450 3 158 403,70 148,7 

 

 

 

 

 

 



Звіт про виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за 9 місяців 2022 року 

Код 

головн

ого 

розпо- 

рядни-

ка 

коштів 

/ КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника коштів. 

Код підрозділу бюджетної 

класифікації 

Загальний фонд 

Затверджено 

на 2022 рік 

Затверджено 

2022 рік з 

урахуванням 
змін 

Затверджено 

на січень - 

вересень  
2022 року 

Виконано за 

січень - 

вересень 2022 
року 

% 

викона-

ння до 

уточне-

ного 

план 

січень – 
вере-

сень 

2022 

року 

% 

викона

ння до 

уточне

ного 

плану 
на 

2022 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 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 

рад 

13 992 300 14 707 300 11 577 500 9245134,92 79,9 62,9 

0160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, 

селах, територіальних 

громадах 

3 502 300 4 574 300 3 699 100 2738879,96 74,0 59,9 

1010 надання дошкільної освіти 28 771 000 29 427 110 22 101 700 16000787,45 72,4 54,4 

1021 

надання загальної 

середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

18 779 400 20 952 440 16 086 310 11733067,78 72,9 56,0 

1031 

надання загальної 

середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

73 273 300 65 946 000 50 831 300 48802731,18 96,0 74,0 

1061 

надання загальної 

середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

 8 960 365 8 960 365  0,0 0,0 

1080 
надання спеціальної освіти 

мистецькими школами 
9 194 000 9 210 000 6 900 200 5798953,74 84,0 63,0 

1142 
Інші програми та заходи у 

сфері освіти 
 32 000 32 000 15240,00 47,6 47,6 

1200 

надання освіти за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на надання 

державної підтримки 

особам з особливими 
освітніми потребами 

103 600 93 200 66 200 40485,06 61,2 43,4 

1210 

надання освіти за рахунок 

залишку коштів за  

субвенцією  з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на надання 

державної підтримки 

особам з особливими 

освітніми потребами 

 322 868 322 868  0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 

2112 

первинна медична 

допомога  населенню, що 

надається фельдшерськими 
,фельдшерсько - 

акушерськими пунктами 

79 200 79 200 55 700 41986,97 75,4 53,0 

2113 

первинна медична 

допомога населенню, що 

надається амбулаторно - 

поліклінічними закладами 

(відділеннями) 

2 412 500 2 412 500 1 722 140 717573,90 41,7 29,7 

2152 
інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров'я 
 1 450 000 1 450 000 1448907,72 99,9 99,9 

3210 
Організація та проведення 

громадських робіт 
 50 000 50 000 7230,47 14,5 14,5 

3242 

інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

415 000 1 468 000 1 418 000 1010490,32 71,3 68,8 

4030 
забезпечення діяльності  

бібліотек 
582 100 716 900 581 200 440476,41 75,8 61,4 

4060 

забезпечення діяльності 

палаців і будинків 

культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних 

закладів 

693 000 583 200 413 400 253825,27 61,4 43,5 

6030 
організація благоустрою 

населених пунктів 
1 421 000 1 765 000 1 409 000 815073,74 57,8 46,2 

7130 
Здійснення заходів із 

землеустрою 
 460 000 460 000  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 громадського 

порядку та безпеки 
121 000 205 000 175 000 41011,98 23,4 20,0 

8710 
Резервний фонд місцевого 

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

9770 
Інші субвенції з місцевого 

бюджету 
 113 547 89 787 56 773,50 63,2 50,0 

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 153 439 700 164 056 530 128 929 370 99 545 430,37 77,2 60,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт про виконання видаткової частини спеціального фонду сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за 9 місяців  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-

вересень 

2022 року 

Виконано за 

січень-

вересень 

2022 року 

% 
виконанн

я до 

затвердже

ного 

плану з 

урахуванн

ям 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 

 200 000 200 000 213 289,20 106,6 

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 1 512 600 1 134 450 36230,42 2,4 

1021 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

88 000 1 753 000 1 731 000 83889,25 4,8 

1080 
надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами 
500 000 500 000 375 000 495861,14 99,2 

1200 

надання освіти за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з 

особливими освітніми 
потребами 

34 000 30 600 17 800  0,0 

7130 
Здійснення заходів із 

землеустрою 
 108 500 8 500  0,0 

7370 

реалізація інших заходів щодо 

соціально - економічного 

розвитку території 

   1147323,34  

 Разом видатків 2 134 600 4 154 200 3 516 250 1 976 593,35 47,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

про виконання дохідної та видаткової частини сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за 9 місяців 2022 року 

 

ДОХОДИ 

           

За підсумками 9 місяців 2022 року до сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради надійшло всього з офіційними трансфертами  

116 313,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 113 155,0 тис.грн. та  по 

спеціальному фонду – 3 158 ,4 тис.грн.  

До загального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської 

ради за 9 місяців 2022 року надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) в 

сумі 34 738,5 тис. грн., що становить 104,4 відсотка до затверджених показників 

(з урахуванням змін) на вказаний період:  

Податок на доходи фізичних осіб, найвагомішого джерела доходів,  за 

звітній період надійшло 23 506,9 тис. грн., що на 975,8 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) – 19,6 тис. грн., що на 1,3 

тис. грн. більше в порівнянні з 2021роком на вказаний період; 

Внутрішні податки на товари та послуги надійшли в сумі                  1 682,3 

тис. грн; в тому числі: 

 акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продуктів), а саме пальне – 67,3 тис. грн.; 

 акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (пальне) - 229,6 тис. грн.; 

 акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів – 1 385,4 тис. грн., що на 223,6 тис. грн. 

більше в порівнянні з 2021 роком на вказаний період; 

Місцеві податки та збори надійшли за звітній період у сумі                        

9 233,4 тис. грн., а саме: 

Податок на майно надійшло 2 042,0  тис. грн. з них: 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 

6,7 тис. грн.; 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 

10,7 тис. грн.; 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 

9,9 тис. грн.; 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 

– 504,0 тис. грн. 

 земельний податок з юридичних осіб – 434,2 тис. грн.; 

 орендна плата з юридичних осіб – 856,3 тис. грн.; 

 



 земельний податок з фізичних осіб 84,1 тис. грн.; 

 орендна плата з фізичних осіб – 111,1 тис. грн.; 

 транспортний податок з юридичних осіб - 25,0 тис. грн. 

 

Єдиний податок надійшов в сумі  7 191,4 тис. грн.,  що більше на 192,4 тис. 

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

 єдиний податок з юридичних осіб надійшло за 9 місяців  2022 року в сумі  

85,7 тис. грн. в порівнянні з минулим роком більше на 7,8 тис. грн. на 

вказаний період; 

 єдиний податок з фізичних осіб за 9 місяців  2022 року надійшло в сумі 

6 281,1 тис. грн. що більше в порівнянні за вказаний період  2021 року на 

53,3 тис. грн.; 

 єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітній) рік дорівнює або перевищує 75% - 824,6 тис. грн., що більше на 

131,3 тис. грн. від  вказаного періоду 2021року.  

Неподаткові надходження надійшли за звітний період  в сумі 296,1 тис. 

грн.  з них : 

- адміністративні штрафи  та інші санкції – 32,2 тис. грн.;  

- плата за надання інших адміністративних послуг надійшло                           14,7 

тис. грн.,  

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно  та їх обтяжень – 123,5 тис. грн.; 

-- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності –21,4 

тис. грн.; 

 По загальному фонду з державного бюджету за 9 місяців 2022 рік  

одержано: 

- базової дотації надійшло у сумі 26 007,3 тис. грн.; 

- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло на 

загальну суму 50 831,3 тис. грн., в тому числі:  

 освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 

50 831,3 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  738,0 тис. грн.; 

- інша дотація з місцевого бюджету – 256,9 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 – 498,9 тис. грн.; 

  Субвенцій з місцевих бюджетів іншим бюджетам у сумі  84,0 тис. грн., в тому 

числі: 

 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримкам 

особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 84,0 тис. грн.; 



Усього за звітній період бюджет одержав офіційних трансфертів у сумі 

78 416,5 тис. грн.  

     До спеціального фонду сільського бюджету Великолучківської сілської 

ради за 9 місяців 2022 року надійшло доходів (без урахування трансфертів)  в сумі   

3 158,4 тис. грн., в тому числі:  

- екологічний податок  – 1,4 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 – 3 122,3 тис. грн., в тому числі: 

 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю – 854,7 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 – 2 266,3 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 9 місяців 2022 року становить 101 522,0 тис. грн. (з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів), у тому числі по загальному фонду - 99 545,4 тис. 

грн., що становить 77,2 % затверджених зі змінами  призначень на вказаний період  

та по спеціальному фонду – 1 976,6 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 ) – 89 792,7 тис. грн. (або 84,8% 

виконання на вказаний період); 

 на продукти харчування – 347,9 тис. грн. (або 16,6% виконання на 

вказаний період ); 

 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 279,8 тис. грн. (або 55,4 

% виконання на вказаний період); 

 інші  програми та заходи у сфері освіти – 15,2 тис. грн. (або 47,6 %) 

виконання на вказаний період); 

 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 

1 010,5 тис. грн. (або 71,3 % виконання на вказаний період) 

 інші видатки – 3 099,3  тис. грн. 

1. На видатки соціального спрямування загального фонду бюджету громади 

спрямовано 86 311,8  тис. грн., які направлені зокрема на утримання галузей: 

- освіта – 76 577,1 тис. грн.(виконано 79,2% на вказаний період),  з них:  

 за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 48 802,7 тис. 

грн.;  

 на дошкільні заклади освіти – 16 000,8 тис. грн.; 

 

- інші програми та заходи у сфері освіти – 15,2 тис. грн.; 



- соціальний захист та соціальне забезпечення – 1010,5 тис. грн.; 

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

- охорона здоров’я – 2 208,5 тис. грн.; 

-    культура і мистецтво – 6 493,3 тис. грн. 

2. На утримання органів місцевого самоврядування  спрямовано  11984,0 

тис. грн. (в т.ч. фінансовий відділ та керівництво відділу ОМСКТ). 

3. Організація благоустрою населених пунктів – 815,1 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 – 41,0 тис. грн. 

6. Інші субвенції з місцевого бюджету – 56,8 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 1 976,6 тис. грн. в тому числі: 

Плата за послуги бюджетних установ: 

1. Надання спеціалізованої освіти – 495,9  тис. грн. (заробітна плата та 

нарахування на оплату праці). 

Інші джерела власних надходжень: 

1. Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне 

забезпечення діяльності сільської ради – 213,3 тис. грн., в тому числі: 

           - предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 74,3 тис. грн.; 

– придбання обладнання і предметів довгострокового користування -  139,0 

тис. грн. 

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

обладнання та інвентар. 

3. Надання загальної середньої  освіти закладами загальної середньої освіти 

– 83,9 тис. грн., в тому числі : 

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



- продукти харчування - 4,1 тис. грн.  

4. Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку 

територій (реконструкція збереження спадщини Мукачівщини та відновлення 

через створення молодіжно – культурно – творчого центру «Резеденції молоді» 

1147,3 тис. грн., в тому числі: 

 заробітна плата – 485,2 тис. грн.; 

 нарахування на оплату праці 106,8 тис. грн.; 

 оплата послуг (крім комунальних) – 67,2 тис. грн.; 

 реконструкція та реставрація інших об’єктів – 488,1 тис. грн. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.11.2022 с. Великі Лучки №1739 

 

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

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради 

 

 З метою забезпечення функціонування та удосконалення мережі освітніх 

закладів, створення умов для здобуття мешканцями громади дошкільної, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти, забезпечення належного 

матеріально-технічного стану закладів освіти, згідно із статтями 25, 66 Закону 

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

самоврядування в Україні», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

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

туризму Великолучківської сільської ради у новій редакції (додається). 

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

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

державної реєстрації в установленому законодавством порядку. 

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

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

соціального захисту, охорони материнства, дитинства, опіки та національних 

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

туризму Великолучківської сільської  ради Рубіш М.А. 

 

 

 

 

   Сільський  голова                                                               Вастиль КОШТУРА      

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                       



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення другого пленарного 

засідіння  двадцять першої сесії 

восьмого скликаня  

Великолучківської сільської ради 

03.11.2022 № 1739 

Сільський голова  

 

_____________Василь КОШТУРА 

 

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

Великолучківської сільської ради  

код ЄДРПОУ- 44399987  

(нова редакція) 

  

І. Загальні положення 

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

сільської ради (далі відділ освіти) є  підзвітним і підконтрольним  

Великолучківській сільській раді Мукачівського району  закарпатської області і 

підпорядковується виконавчому комітету Великолучківської сільської ради, 

Великолучківському сільському голові, заступнику сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обовязків, а з питань 

здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам 

виконавчої влади. 

1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

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

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

«Про культуру» підзаконними актами з питань дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти та культури, Указами і розпорядженнями Президента 

України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами 

та іншими нормативно-правовими документами профільних Міністерств, 

рішеннями Великолучківської сільської ради, виконавчого комітету, 

розпорядженнями сільського голови, а також цим Положенням. 

1.3. Відділ освіти утримується за рахунок коштів сільского бюджету та 

субвенції з Державного бюджету, інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

1.4. Гранична чисельність, структура відділу, фонд оплати праці 

працівників відділу освіти та видатки на його утримання затверджуються 

сільською радою в межах виділених асигнувань з урахуванням чинних нормативів 

та рекомендацій Міністерства освіти і науки України.  

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

сільської ради є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного 

Герба України та штамп, бланк зі своїм найменуванням, ідентифікаційний номер, 

майно, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства. 

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

Великолучківської сільської ради. 

Скорочена назва: Відділ освіти МСКТ 

Організаційно-правова форма: орган місцевого самоврядування. 

Код ЄДРПОУ: 44399987 



Юридична адреса відділу освіти: 89625, Закарпатська область, 

Мукачівський район с. Великі Лучки, вул. Центральна 37 

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

МСКТ забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини 

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

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

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

затверджується сільським головою за поданням начальника відділу освіти. 

1.9. Відділ освіти МСКТ має право створювати структурні підрозділи без 

права юридичної особи у порядку, передбаченому чинним законодавством, 

положення до яких і посадові інструкції працівників затверджуються 

начальником відділу освіти МСКТ. 

1.10. Відділ освіти МСКТ є уповноваженим органом управління та 

головним розпорядником коштів державного і місцевого бюджету для 

фінансування підпорядкованих йому закладів освіти, установ та структурних 

підрозділів, згідно з додатком (додається). 

 

ІІ.  Мета Відділу освіти МСКТ 

Метою Відділу освіти МСКТ є створення умов для розвитку особистості і  

творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, 

різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, 

забезпечення доступності, безоплатності та обовязковості  освіти для всіх, хто її 

потребує, формування якісного фнформаційного-культурного та освітнього 

простору, забезпечення в межах визначених закаонодавством прав мешканців 

Великолучківської територіальної громади в  сфері культури та туризму, 

збереження та популяризація національного та культурного надбання, створення 

конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку  культурного та 

туриспичного простору Великолучківської сільської територіальної громади та 

надання населення якісних послуг в сфері освіти, солоді та спорту, культури, 

туризму шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через 

мережу комунальних підприємств, установ і закладв  для задоволення потреб та 

інтересів Великолучківської сільської ради 

 

ІІІ. Основні завдання відділу освіти МСКТ 

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

3.1.1 відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти , молоді та 

спорту, культури, туризму на території Великолучківської сільської ради, 

забезпечення доступності дошкільної, початкової та повної загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, мистецької освіти ; 

3.1.2 забезпечує доступність та безоплатне здобуття дошкільної та повної 

загальної середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній 

території;  

3.1.3 забезпечує доступність мистецької освіти за разхунок коштів 

місцевого бюжету та батьківської плати для всіх громадян, які проживають 

на території Великолучківської сільської ради;  

3.1.4 вживає заходів для забезпечення потреби громадян, які проживають 

на   території Великолучківської територіальної громади, у дошкільній та 

позашкільній, мистецькій освіті; 



3.1.5 сприяє отриманню державних гарантій та забезпечує соціальний 

захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в 

освітньому процесі, учнів (вихованців);  

3.1.6 створює умови для вдосконалення та підвищення професійної 

кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Великолучківської 

територіальної громади, забезпечує їх перепідготовку та атестацію;  

3.1.7 забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності; 

3.1.8 здійснює підготовку проектів рішень Великолучківської сільської 

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

3.1.9 забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на 

розвиток освіти, культури, молоді та спорту;   

3.1.10 забезпечує виконання рішень Великолучківської сільської ради ради 

та її виконавчого комітету, розпоряджень Великолучківського сільського 

голови з питань, віднесених до компетенції відділу освіти; 

3.1.11 здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що 

забезпечують надання дошкільної, початкової та повної середньої освіти, 

позашкільної освіти, враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми 

потребами; 

3.1.12 веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, 

затвердженому Кабінетом Міністрів України; 

3.1.13 порушує перед Великолучківської сільською радою питання щодо 

задоволення освітніх та культурних потреб представників національних 

меншин; 

3.1.14 планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів 

дошкільної, початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти, 

мистецької освіти, закладів культури відповідно до потреб територіальної 

громади, координує діяльність мережі; 

3.1.15 порушує перед Великолучківської сільською радою питання про 

заснування, реорганізацію або ліквідацію закладів освіти, закладів 

культури; 

3.1.16 укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів 

освіти, обраних (призначених) у порядку, встановленому законодавством та 

установчими документами закладів освіти, якщо інше не визначено 

нормативно-правовими документами ради 

3.1.17 розриває строкові трудові договори (контракти) з керівниками 

закладів освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та 

установчими документами закладів освіти; 

3.1.18  
3.1.19 закріплює за закладами освіти територію обслуговування (крім 

випадків, встановлених спеціальними законами); 

3.1.20 сприяє організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

закладів освіти, у тому числі будівництва, реконструкції, ремонту будівель, 

споруд, приміщень, інших об’єктів закладів освіти, прилеглих територій 

установ підзвітних відділу освіти МСКТ, комплектуванню їх меблями, 

відповідним обладнанням, спортивним інвентарем у обсягах, які 

забезпечують надання освітніх та культуриних послуг у відповідності до 

встановлених державних стандартів освіти; 

3.1.21 сприяє формуванню замовлення на придбання підручників, навчально-

методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, 



навчальних програм, документів про освіту, координує забезпечення ними 

підпорядкованих йому закладів;  

3.1.22 забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів 

освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними засобами, 

пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах 

колісних); забезпечує фінансування визначених у цьому підпункті заходів; 

3.1.23 збирає, узагальнює та вносить на розгляд виконавчого комітету 

Великолучківської сільською радою пропозиції щодо організації 

безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти; 

3.1.24 організовує закупівлю товарів, робіт, послуг у підпорядкованих йому 

закладах освіти, у тому числі щодо харчування дітей;  

3.1.25 організовує бухгалтерський облік та забезпечує своєчасне подання 

фінансової та бухгалтерської звітності; 

3.1.26 оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, 

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

кожного з закладів освіти Великолучківської сільською радою (всієї 

територіальної громади), та інші видатки у сфері освіти; 

3.1.27 аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих йому 

закладів освіти, готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо 

підвищення ефективності їх функціонування; 

3.1.28 організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року та до 

роботи в осінньо - зимовий період; 

3.1.29 координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, 

санітарного режиму в закладах освіти та надає допомогу у проведенні 

відповідної роботи; 

3.1.30 здійснює поточний контроль за дотриманням установчих документів 

закладів освіти під час їхньої поточної діяльності; 

3.1.31 надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів у 

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

програмах міжнародних організацій та фондів; 

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

освітніми потребами,  освіти;  

3.1.33 здійснює складення та подання державної статистичної звітності у 

обсягах, встановлених для місцевих органів управління освітою, збирає, 

аналізує та за необхідності подає на розгляд відповідних органів іншу 

інформацію, необхідну для реалізації повноважень у сфері освіти;  

3.1.34 забезпечує своєчасне складення та подання державної статистичної 

звітності уповноваженими працівниками підпорядкованих йому закладів 

освіти;  

3.1.35 вивчає потреби і вносить пропозиції щодо застосування у відповідних 

закладах освіти інституційних та індивідуальних форм навчання;  

3.1.36 вивчає потреби щодо створення додаткових можливостей для 

повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, 

забезпечує створення та належні умови функціонування мережі гуртків, 

творчих, спортивних та інших секцій, сприяє розширенню вибору 

вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх 

інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;  

3.1.37 координує роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення 

системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної та мистецької 



освіти,  організацію методичної роботи у підпорядкованих йому закладах 

освіти; 

3.1.38 за запитами керівників закладів освіти сприяє участі дітей та молоді у 

Всеукраїнських олімпіадах, чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, 

змаганнях, літніх школах і таборах тощо; 

3.1.39 Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового 

способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними 

організаціями та закладами фізкультурино-спортивної спрямованості у 

вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та стврення 

передумов для заняття фізичною культурою та спортом мешканців 

населених пунктів Великолучківської сільської ради; 

3.1.40 Здійснює організацію та проведення фіскультурно-спортивних  звходів 

серед  широких верств населення; 

3.1.41 здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку 

культури української нації, культурної самобутності корінних народів і 

національних меншин України, всіх видів мистецьва, самодіяльної 

творчості, художніх промислів та ремесел; 

3.1.42 реалізує повноваження у сфері збереження та використання культурної 

спадщини; 

3.1.43 організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та 

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

3.1.44 здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, 

актів органів місцевого самоврядування - Великолучківської сільської ради 

та цього Положення; 

3.1.45 Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані 

матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті 

Великолучківської сільської ради. 

 

 

IV. Права відділу освіти 

4.1 Відділ освіти має право: 

4.1.1 брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації освітніх закладів і 

установ освіти та культури  всіх типів і форм власності; 

4.1.2 залучати до розроблення сільської програми розвитку освіти, культури 

та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково 

- педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів у галузі культури і 

туризму та інших спеціалістів; 

4.1.3 скликати  конференції педагогічних працівників, проводити семінари, 

наради керівників освітніх закладів та установ освіти, культури з питань, що 

належать до його компетенції; 

4.1.4 вносити органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування пропозиції щодо фінансування освітніх закладів, установ 

освіти, закладів культури та мистецької школи  брати безпосередню участь 

у формуванні бюджету освітньої галузі; 

4.1.5 вносити органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування пропозиціїз питань культурної політики, будівництва, 

створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться до 

комунальної власності; 

4.1.6 погоджувати при затверджені та реєстрації у встановленому порядку 

статути, положення закладів культури та туризму, підпорядкованих відділу; 



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

розпоряджень керівників підпорядкованих закладів та установ, якщо вони 

суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень; 

4.1.8 регулювати надання платних послуг для освітнього, естетичного та 

фізичного розвитку дітей; 

4.1.9 надавати в оренду відповідно до чинного законодавства фізичним та 

юридичним особам комунальне майно та вільні площі закладів, що 

знаходяться на балансі відділу освіти; 

4.1.10 організовувати випуск видань інформаційного та науково - методичного 

характеру; 

4.1.11 укладати в установленому порядку угоди про співробітництво та 

встановлювати прямі зв'язки з освітніми закладами зарубіжних країн, 

міжнародними організаціями, фондами тощо; 

4.1.12 виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, 

художніхвиставок- продажів, творчих обмінів  тощо у галузі культури, 

мистецтва і туризму; 

4.1.13 виконувати інші види діяльності, що не суперечать законодавству 

України; 

 

V. Керівництво відділу освіти МСКТ 

5.1. Керівником відділу освіти є його начальник. Начальник відділу освіти 

є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на посаду і 

звільняється з посади Великолучківським сільським  головою на конкурсній 

основі чи за іншою процедурою, відповідно до вимог Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування»,інших нормативних актів, що 

стосуються прохлдження служби в органах місцевого самоврядування. Начальник 

відділу підзвітний і підконтрольний сільському  голові та заступнику голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. Начальник відділу, вдповідно до 

Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого 

самоврядування, затверджених наказом Національного агенства України з питань 

державної служби 07.11.2019 №203-19 повинен відповідати таким 

кваліфікаційним вимогам: вища освіта, не нище ступеня магістра, спеціаліста, 

вільне володіння державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого 

самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних 

посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не 

иенше 2 років; 

5.2. Начальник  відділу освіти представляє інтереси територіальної громади  

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

та фізичними особами. 

5.3. Здійснює керівництво діяльністю відділом освіти МСКТ, забезпечує 

виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь 

відповідальності заступника та працівників відділу.  

5.4. Затверджує положення про підрозділи відділу освіти МСКТ. 

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

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

виконання. 

5.7. Призначає на посади та звільняє з посад керівників загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних освітніх закладів, Великолучківської мистецької 

школи, працівників відділу освіти, які пройшли конкурсний відбір згідно з 



чинним законодавством, якщо інше прямо не передбачено нормативно-правовим 

документом ради; 

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

заступників керівника приватного навчального закладу. 

5.9. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу 

освіти МСКТ, керівників  закладів освіти, мистецької школи, закладів культури. 

5.10. Розпоряджається коштами, що виділяються на утримання відділу 

освіти МСКТ. 

5.11. Затверджує штатні розписи закладів освіти і установ освіти, мистецької 

школи, закладів культури відповідно до чинного законодавства. 

5.12. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих 

працівників освіти державними нагородами, в тому числі і президентськими 

відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України. 

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

договорах та розпорядчих документах. 

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

5.15. Накази начальника відділу освіти МСКТ, видані з порушенням 

законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані 

сільським головою, або оскаржені в судовому порядку. 

5.16. Начальник відділу освіти МСКТ може мати заступників, що 

призначаються на посаду та звільняються з посади наказом відділу освіти за 

результатами конкурсу або іншою процедурою, передбаченою законодавством. 

5.17. Начальник відділу освіти МСКТ забезпечує дотримання працівниками 

правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим 

доступом; 

5.18. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за 

організацію та результати його діяльності, сприяє створення належних умов 

праці;  

5.19. Начальник віддіу освіти МСКТ звітує перез Великолучківською 

сільською радою про виконання покладених на відділ завдань; 

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

повноважень відділу. 

5.21. У межах визначених повноважень разом з фахівцями відповідних 

структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради забезпечує 

виконання доручень сільського голови; 

5.22. Нормативи розрахунку чисельності апарату відділу освіти 

встановлюються згідно з чинним законодавством. 

5.23. Працівники відділу освіти МСКТ є посадовими особами місцевого 

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

місцевого самоврядування»; вони призначаються на посаду наказом начальника 

відділу освіти за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою 

законодавством. 

Інші працівники відділу  приймаються на роботу відповідно до Кодексу 

законів про працю України та не є посадовими особами місцевого 

самоврядування, тобто не мають повноважень щодо здійснення організаційно-

розпорядчих та консультаційно-дорадчих функцій;  

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

роботи, відповідальність працівників відділу освіти МСКТ визначаються 



посадовими інструкціями до відповідних посад, затвердженими начальником 

відділу. 

5.25. Працівники відділу несуть відповідальність за належне здійснення 

покладених на відділ освіти МСКТ завдань та повноважень відповідно до своїх 

посадових інструкцій та цього Положення. 

5.26. Виходячи з потреб у забезпеченні належного функціонування закладів 

та установ освіти при відділі освіти МСКТ можуть утворюватися підрозділи, у 

тому числі і структурні підрозділи (творчі лабораторії, видавничі центри, інші 

підрозділи), що функціонують на госпрозрахунковій основі. 

5.27. Відділ освіти МСКТ у процесі виконання покладених на нього завдань 

взаємодіє з відповідними підрозділами сільської ради, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями 

громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в 

установленому порядку інформацію, документи, статистичні та інші матеріали, 

необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

 

VІ. Господарська і фінансова діяльність відділу освіти 

6.1. Відділ освіти МСКТ є головним розпорядником бюджетних коштів, 

самостійно розробляє план економічного і соціального розвитку, програм та 

заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету. 

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

визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення 

конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів. 

6.3. Розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні 

запити  місцевому фінансовому органу. 

6.4. Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень бюджетних 

коштів. 

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

бюджетних коштів згідно з законодавством України. 

6.6. Несе відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих 

фінансовому управлінню бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, 

необхідну для аналізу показників проекту бюджету, згідно з вимогами 

Міністерства фінансів України. 

6.7. Бухгалтерія відділу освіти здійснює контроль за ходом виконання 

кошторисів витрат, станом розрахунків з підприємствами й особами, схоронність 

коштів і матеріальних цінностей. 

6.8. Відділ освіти як головний розпорядник бюджетних коштів несе 

відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і здійснення 

контролю за виконанням процедур та вимо, встановлених Бюджетним Кодексом 

України. 

 

VІІ. Майно відділу освіти МСКТ 

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

також інші цінності, вартість яких відтворюється в самостійному балансі. 

7.2. Майно відділу освіти належить йому на праві оперативного управління. 

7.3. Відділ освіти за погодженням з Великолучківської сільською радою 

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

майно, закріплене за ним на праві оперативного управління. 

 

 



 

VІІІ.  Колегіальні органи відділу освіти МСКТ 

8.1. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

відділу освіти МСКТ, при відділі утворюється колегія у складі начальника відділу 

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

відділу, керівників підпорядкованих закладів освіти, культури, молоді та спорту, 

туризму, громадських організацій. 

8.2. До складу колегії можуть входити керіники інших місцевих органів 

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

управління Великолучківської сільської ради, а також науковці, 

висококваліфіковані спеціалісти, за згодою; 

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

квартал. Колоегія ухалює рішення, які мають дорадчий характер.  

 

ІХ. Ліквідація і реорганізація відділу освіти МСКТ 

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

освіти МСКТ проводиться за рішенням Великолучківської сільської ради у 

встановленому  законом  порядку. 

 

Х. Внесення змін та доповнень 

10.1. Зміни до даного Положення здійснюються окремими положеннями або 

викладенням у новій редакції Положення та затверджується рішенням 

Великолучківської сільської ради. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

03.11.2022 с. Великі Лучки   № 1740 
 

   

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання від 

20.12.2021 № 1366 «Про  затвердження мережі та штатної чисельності  

закладів дошкільної освіти  Великолучківської сільської ради » 

  

 

            Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року 

№ 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних 

закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  23 листопада 2010 р. 

за N 1157/18452, статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту», з метою 

забезпечення належного функціонування та надання освітніх послуг закладами 

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

20.12.2021 № 1366 «Про затвердження мережі та штатної чисельності закладів 

дошкільної освіти Великолучківської сільської ради» викласти у наступній 

редакції: 

«2. Затвердити штатну чисельність загальноосвітніх навчальних закладів 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік в кількості 158,145 штатних одиниць 

а саме:  

- Великолучківський ЗДО № 1 Великолучківської сільської ради 

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

- Великолучківський ЗДО № 2 Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області – штатна чисельність – 34,225 од.;  

- Зняцівський ЗДО Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області – штатна чисельність 11,6 од.;  

- Ракошинський ЗДО № 1 Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області – штатна чисельність – 16,27 од.;  

- Ракошинський ЗДО № 2 Великолучківської сільської ради Мукачівського 

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

- Ракошинський ЗДО № 3 Великолучківської сільської ради Мукачівського 

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

- Ракошинський ЗДО № 4 Великолучківської сільської ради Мукачівського 

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

- Кальницький ЗДО Великолучківської сільської ради Мукачівського 

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

- Червенівський ЗДО Великолучківської сільської ради Мукачівського 



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

- Руськівський ЗДО Великолучківської сільської ради Мукачівського 

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

- Медведівський ЗДО Великолучківської сільської ради Мукачівського 

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

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

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

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

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

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

та національних меншин (Товт М.О.). 

 

 
 

 

Сільський голова                                             Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.11.2022 с. Великі Лучки   №1741 
 

   

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання від 

20.12.2021 року № 1367 «Про  затвердження мережі та штатної 

чисельності  закладів освіти Великолучківської сільської ради  на 2022 рік» 

  

 

            Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законів України: «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 р. № 

1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної 

середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 

р. за № 1308/18603, з метою забезпечення належного функціонування та надання 

освітніх послуг закладами освіти, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Пункт 2 рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання  від 

20.12.2021 № 1367 «Про затвердження мережі та штатної чисельності закладів 

освіти Великолучківської сільської ради на 2022 рік» викласти у наступній 

редакції: 

«2. Затвердити штатну чисельність загальноосвітніх навчальних закладів 

Великолучківської сільської ради в кількості 442,67 од., а саме: 

Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

110,44 од.; 

Зняцівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів   Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

47,78 од.; 

Ракошинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

63,14; 

Кальницька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

34,89 од.; 

Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

26,86 од.; 

Червенівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

43,11; 



Ракошинська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів з угорською мовою 

навчання Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області – штатна чисельність 26,56 од.; 

Руськівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

28,78 од.; 

Медведівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

22,39 од.; 

Комунальна організація (установа, заклад) „Драгинський навчально-

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

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 

25,86 од.; 

Червенівська загальноосвітня школа І ступеня Великолучківської сільської 

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

Чопівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-сад І 

ступеня» Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області – штатна чисельність 6,3 од.». 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

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

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

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

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

національних меншин (Товт М.О.). 

 

 
 

 

Сільський голова                                   Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.11.2022 с. Великі Лучки   № 1742 

 

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання від 

20.12.2021 № 1369 «Про затвердження мережі,  структури та штатної 

чисельності Великолучківської мистецької школи 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік» 

 

   Керуючись   статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

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

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

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

сільська рада ВИРІШИЛА:                 

1.  Пункт 2 рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання  від 

20.12.2021 № 1369 «Про затвердження мережі та штатної чисельності 

Великолучківської мистецької школи Великолучківської сільської ради на 2022 

рік» викласти у наступній редакції:  

«2. Затвердити  структуру та штатну чисельність Великолучківьскої 

мистецької школи Великолучківської сільської ради  у кількості 51,5  штатних 

одиниць: 

1.1.Директор - 1 шт.од.  

1.2.Заступник директора - 1 шт.од. 

1.3.Викладач – 45 шт.од.: 

викладач фортепіано – 11 шт.од.; 

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

викладач духових інструментів – 2 шт.од.; 

викладач образотворчого мистецтва – 5 шт.од.; 

викладач скрипки, віолончелі – 3 шт.од.; 

викладач баяну, акордеону – 4 шт. од.; 

викладач-концертмейстер – 2 шт.од.; 

викладач хорового класу – 2 шт.од.; 

викладач хореографії – 2 шт.од.; 

викладач гітари – 3 шт.од.; 

викладач вокалу – 2 шт.од.; 

викладач театрального мистецтва – 1 шт.од. 

викладач фізичного виховання і спорту – 3 шт.од. 

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

1.5.Прибиральниця – 2 шт.од. 

1.6.Опалювач – 2 шт.од.» 

 



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

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

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

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

соціального захисту, охорони материнства, дитинства, опіки та національних 

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

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

 

 

 

Сільський голова                                                                       Василь  КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

                                                                    

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

03.11.2022 с. Великі Лучки   № 1743 
 

   

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої  сесії восьмого скликання від  

20.12.2021 №1365  «Про структуру та штатну чисельність 

апарату  та відділів Великолучківської сільської ради  

та її виконавчих органів» 

 

            Керуючись підпунктом 5 пункту 1 статті 26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України 

від 09 березня 2006 року № 268  «Про  упорядкування структури та умов оплати 

праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 

та інших органів» із змінами, наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці 

робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 

органів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2021 р. за № 

474/36096, з метою приведення рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання 

від  20.12.2021 № 1365 «Про структуру та штатну чисельність апарату  та відділів 

Великолучківської сільської ради  та її виконавчих органів» у відповідність до 

вимог чинного законодавства, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 
1. Вивести із штатного розпису відділу загальної, організаційної роботи,  

кадрового та правового забезпечення Великолучківської сільської ради 2 штатні 
одиниці діловода з 01 січня 2023 року. 

2. Вивести із штатного розпису відділу загальної, організаційної роботи,  
кадрового та правового забезпечення Великолучківської сільської ради 1 штатну 
одиницю оператора котельні. 

3. Ввести в штатний розпис відділу загальної, організаційної роботи,  
кадрового та правового забезпечення Великолучківської сільської ради 1 штатну 
одиницю опалювача. 

4. Додаток 1 до рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради від 20.12.2021 № 1365 «Про структуру та 

штатну чисельність апарату  та відділів Великолучківської сільської ради  та її 

виконавчих органів» викласти в новій редакції (додається). 

 

 

 

 

 

 



5. Рішення набуває законної сили з моменту його прийняття. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

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

 
 

Сільський голова                                                  Василь Коштура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  1 

до рішення чотирнадцятої сесії  

восьмого скликання   

Великолучківської сільської ради 

20.12.2021 №1365  

( у редакції рішення другого 

пленарного засідання двадцять 

першої сесії восьмого скликання 

03.11.2022 №1743 )     

 

 

 

СТРУКТУРА 

і штатна чисельність апарату Великолучківської сільської ради  

 та її виконавчих органів 

 

Назва  відділів, управлінь та посад Чисельність 

 Апарат сільської ради та виконавчого комітету 

1. Керівництво сільської ради і виконавчого 

комітету 

8 

1.1 Сільський голова 1 

1.2. 

 

Заступник сільського голови з питань діяльності   

виконавчих органів ради 

1 

1.3 Заступник сільського голови 1 

1.4 Керуючий справами  1 

1.5. Секретар сільської ради  1 

1.6. Староста 3 

2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності  3 

2.1. Начальник відділу, головний бухгалтер 1 

2.2. Головний спеціаліст   1 

2.3. Спеціаліст по грантам 1 

3. Відділ загальної , організаційної роботи,  

кадрового та правового забезпечення 

8 

3.1. Начальник відділу 1 

3.3. Головний спеціаліст  1 

3.4. Провідний спеціаліст  1 

3.5. Спеціаліст І категорії 1 

   3.6 Прибиральник службового приміщення 2 

3.7. Опалювач 1 

3.8. Статист 1 



4. Відділ з питань оборонної, мобілізаційної, 

призовної роботи,  цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними 

органами та надзвичайних ситуацій 

7 

4.1 Начальник відділу 1 

 4.2. Інспектор ВОС 6 

5. Відділ архітектури,  житлово-комунального 

господарства, інвестицій,  соціально-

економічного розвитку,  зовнішніх зв’язків та 

земельних відносин 

3 

5.1. Начальник відділу  1 

5.2. Спеціаліст І  категорії землевпорядник 2 

6. Головний спеціаліст по тендерним закупівлям 1 

7. Відділ з питань соціального захисту населення 5 

7.1 Начальник відділу 1 

7.2. Інспектори  4 

8. Відділ з питань забезпечення діяльності ЦНАП  9 

8.1. Начальник відділу з питань забезпечення 

діяльності ЦНАП (з повноваженнями державного 

реєстратора) 

1 

8.2. Державний реєстратор 1 

8.3. Адміністратор 7 

 Всього 46 

 

 

Секретар ради                                                                        Олена СТРОЇН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                    

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге пленарне засідання двадцять першої  сесії  восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.11.2022 с.Великі Лучки   №1744 

 

Про  затвердження розпоряджень сільського голови  

 

 

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

самоврядування в Україні», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити розпорядження сільського голови:   

          від 19.08.2022 №88 ««Про  надання щорічної адресної грошової допомоги»; 

          від 29.08.2022 №92 ««Про  надання щорічної адресної грошової допомоги»; 

          від 06.09.2022 №94 «Про внесення змін до розпису сільського бюджету»; 

          від 09.09.2022 №97 ««Про  надання щорічної адресної грошової допомоги 

та одноразової виплати на поховання»; 

          від 19.09.2022 №99 ««Про  надання щорічної адресної грошової допомоги 

та одноразової виплати на поховання»; 

           від 19.09.2022 №100 ««Про  перерозподіл бюджетних призначень»; 

           від 10.10.2022 №105 ««Про  надання щорічної адресної грошової допомоги 

та одноразової виплати на поховання»; 

           від 18.10.2022 №113 ««Про  перерозподіл бюджетних призначень»; 

           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 

Друге пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.11.2022  с.Великі Лучки                      № 1745 

 

Про надання дозволу на виготовлення                                                               

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області 

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

ст. 201 Земельного Кодексу України», ст.ст. 11,13 Закону України «Про оцінку 

земель», ст. 271 Податкового кодексу України, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель Великолучківської сільської ради  Мукачівського  району 

Закарпатської області, в межах населеного пункту с.Зняцьово. 

2.  Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель Великолучківської сільської ради  Мукачівського  району 

Закарпатської області, в межах населеного пункту с.Кальник. 

        3. Уповноважити сільського голову Коштура В.О. укласти від імені 

Великолучківської сільської ради договір на виготовлення технічних 

документацій з нормативної грошової оцінки земель Великолучківської сільської 

ради, в межах населених пунктів с. Зняцьово  та с. Кальник,                 з організацією, 

яка має дозвіл (ліцензію) на право проведення відповідних робіт. 

4. Розроблені технічні документації з нормативної грошової оцінки земель 

подати на затвердження сесії сільської ради, згідно чинного законодавства. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою      

(Шимон В.В.). 

 

 Сільський голова                                                           Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

                                                                                                   



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге пленарне засідання дванадцять першої сесії восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

03.11.2022 с.Великі Лучки   №1746 
 

 

Про  реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки   

 

 

           Керуючись пунктом 34) частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 116,118,122 Земельного кодексу України, статей 

19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши рекомендації постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Зареєструвати за територіальною громадою Великолучківської сільської  

ради право комунальної власності на земельні ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води) в с.Бенедиківці, 

вул.Бенедиківська,11: 

площею 2,2450 га з кадастровим номером 2122786800:11:101:0040; 

площею 2,2494 га з кадастровим номером 2122786800:11:101:0039; 

площею 0,0297 га з кадастровим номером 2122786800:11:101:0041; 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою           

(Шимон В.В.).  

 

 

Сільський голова                                                     Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.11.2022 с.Великі Лучки   № 1747 

 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану  

території земельної ділянки 

  

        Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» , керуючись  пунктом 3 статті 10 , статті 19 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом Мінрегіонбуду 

України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення 

містобудівної документації», розглянувши заяву            гр. Габовда Руслана 

Михайловича, щодо надання дозволу на виготовлення детального плану території 

через потребу зміни виду використання  земельної ділянки та подані матеріали,  

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

        1. Надати дозвіл на виготовлення детального плану території з метою зміни 

цільового призначення земельної ділянки з  для ведення особистого селянського 

господарства на для будівництва і обслуговування будівель торгівлі  площею 0,8605 

га (кадастровий номер 2122782800:10:002:0180), яка належить гр. Габовда Руслану 

Михайловичу на праві приватної власності та розташована в селі Зняцьово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 
  

      2.  Громадяну Габовда Руслану Михайловичу виготовлений детальний план 

території подати до Великолучківської сільської ради для розгляду та затвердження 

в установленому законом порядку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (Шимон 

В.В.). 

 

 Сільський голова                                                         Василь КОШТУРА 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.11.2022 с.Великі Лучки                             № 1748 

 

Про внесення змін в рішення сесії Великолучківської сільської ради 

№569 від 17.05.2021  

              Керуючись п.15 ч.1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розглянувши  заяву генерального директора 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго»  про внесення змін в  рішення сесії №569 від 

17.05.2021 та подані матеріали, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

           Внести зміни в рішення Великолучківської сільської ради №569 від 

17.05.2021 року «Про надання дозволу на розробку проектів  землеустрою 

щодо відведення земельних  ділянок для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії», а саме в п.1 замінити слова «КТП-56, 

с.Великі Лучки, загальною площею 0,0034 га» на слова ««КТП-56, 

с.Ракошино, загальною площею 0,0034 га» та викласти його в наступній 

редакції: 

 

1. Надати  ПАТ «Закарпаттяобленерго» дозвіл на виготовлення 

проектів землеустрою земельних ділянок з подальшим наданням їх в 

оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 

14.02), на яких розміщено трансформаторні підстанції (КТП, ЗТП):  

- КТП-2, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0036 га; 

- КТП-5, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0027 га; 

- КТП-24, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0009га; 

- КТП-26, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0029 га; 

- КТП-30, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0033 га; 

- КТП-31, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0012 га; 

- ЗТП-32, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0041 га; 

- КТП-33, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0024 га; 

- ЗТП-41, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0045 га; 

- КТП-42, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0032 га; 

- КТП-43, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0020 га; 

- КТП-47, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0032 га; 

- КТП-56, с.Ракошино, загальною площею 0.0034 га; 

 

 



- КТП-85, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0017 га; 

- КТП-87, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0038 га; 

- КТП-138, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0013 га; 

- КТП-385, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0021 га; 

- КТП-444, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0030 га; 

- КТП-477, с.Великі Лучки, загальною площею 0.0046 га; 

- КТП-95, с.Ракошино, загальною площею 0.0027 га; 

- КТП-117, с.Ракошино, загальною площею 0.0031 га; 

- КТП-119, с.Ракошино, загальною площею 0.0009 га; 

- КТП-124, с.Ракошино, загальною площею 0.0027 га; 

- КТП-97, с.Кайданово, загальною площею 0.0030 га; 

- КТП-98, с.Кайданово, загальною площею 0.0043 га; 

- КТП-376, с.Кайданово, загальною площею 0.0027 га; 

- КТП-445, с.Кайданово, загальною площею 0.0027 га; 

- КТП-148, с.Кальник, загальною площею 0.0036 га; 

- ЗТП-149, с.Кальник, загальною площею 0.0066 га; 

- КТП-150, с.Кальник, загальною площею 0.0026 га; 

- КТП-156, с.Кальник, загальною площею 0.0025 га; 

- КТП-157, с.Кальник, загальною площею 0.0025 га; 

- КТП-105, с.Руське, загальною площею 0.0025 га; 

- КТП-120, с.Руське, загальною площею 0.0027 га; 

- КТП-130, с.Руське, загальною площею 0.0028 га; 

- КТП-91, с.Зняцьово, загальною площею 0.0035 га; 

- КТП-106, с.Зняцьово, загальною площею 0.0036 га; 

- ЗТП-113, с.Зняцьово, загальною площею 0.0037 га; 

- КТП-494, с.Зняцьово, загальною площею 0.0037 га; 

- КТП-104, с.Червеньово, загальною площею 0.0036 га; 

- КТП-108, с.Червеньово, загальною площею 0.0026 га; 

- КТП-118, с.Червеньово, загальною площею 0.0025 га; 

- КТП-266, с.Червеньово, загальною площею 0.0044 га; 

- КТП-127, с.Бенедиківці, загальною площею 0.0026 га; 

- КТП-128, с.Бенедиківці , загальною площею 0.0036 га; 

- КТП-129, с.Бенедиківці, загальною площею 0.0015 га; 

- КТП-169, с.Бенедиківці, загальною площею 0.0023 га; 

- ЗТП-185, с.Кінлодь, загальною площею 0.0059 га; 

- КТП-110, с.Кінлодь, загальною площею 0.0026 га; 

- КТП-407, с.Кінлодь, загальною площею 0.0026 га; 

- КТП-109, с.Драгиня, загальною площею 0.0026 га; 

- КТП-115, с.Драгиня, загальною площею 0.0024 га; 

- КТП-409, с.Драгиня, загальною площею 0.0088 га; 

- КТП-123, с.Чопівці, загальною площею 0.0026 га; 

- КТП-523, с.Чопівці, загальною площею 0.0030 га; 

- КТП-151, с.Кузьмино, загальною площею 0.0034 га; 

- КТП-152, с.Руська Кучава, загальною площею 0.0036 га; 

- КТП-153, с.Шкуратівці, загальною площею 0.0025 га; 

- КТП-158, с.Медведівці, загальною площею 0.0036 га. 

 

 

 

 



  

Сільський голова                                                           Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Зобов’язати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» замовити в суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із чинним 

законом, виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та подати їх на затвердження до Великолучківської сільської  ради. 

 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге пленарне засідання двадцять першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.11.2022  с.Великі Лучки   № 1749 

 

              

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

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

заяву громадянина Черепаня Володимира Васильовича, мешканця села Ракошино, 

вулиця Садова, буд. №39 щодо  виходу із членів особистого селянського 

господарства та подані матеріали, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Вивести громадянина Черепаня Володимира Васильовича, мешканця 

села Ракошино, вулиця Садова, буд. №39, 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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