
 

 

                    

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцять друга сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                            

15.11.2022 с.Великі Лучки                               № 1750 

 

 

Про внесення змін та доповнень до 

  Програми „Підтримки діяльності закладів охорони здоров’я” 

 на 2022 рік 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розглянувши подані зміни та доповнення до 

Програми „Підтримки діяльності закладів охорони здоров’я” на 2022 рік (із 

змінами), Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести наступні зміни та доповнення до Програми „Підтримки 

діяльності закладів охорони здоров’я” на 2022 рік (із змінами), затвердженої 

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

№ 1518, а саме:  

- викласти в новій редакції додаток до Програми „Підтримки діяльності 

закладів охорони здоров’я” на 2022 рік „Фінансове забезпечення Програми” 

згідно додатку до даного рішення відповідно. 

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою „Підтримки діяльності закладів охорони 

здоров’я” на 2022 рік (із змінами), проводити в межах затверджених асигнувань 

в сільському бюджеті Великолучківської сільської ради на                    2022 рік.    

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

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

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

 

 

 

Сільський  голова                                                                    Василь КОШТУРА 

 

   

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення позачергової двадцять 

другої сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

від  15.11.2022 № 1750 

    

Додаток 

    до програми  

 

Програма 

«Підтримка діяльності закладів охорони здоров’я» 

на 2022 рік 

 

Назва об’єкта 

Термін 

викона

ння 

Всього по 

програмі 

(тис.грн.) 

За рахунок бюджетів (тис.грн) 
Інші 

джерела 

(тис.грн.) Разом 
Обласний 

бюджет 

Сільський 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

Поточний ремонт 

другого поверху   

приміщення дільничної 

лікарні, за адресою 

Закарпатська область, 

Мукачівський район, 

с.Великі Лучки, вул. 

Галаська, буд. 15  

 для облаштування 

місць тимчасового 

перебування 

внутрішньо 

переміщених осіб 

 

2022  

 

1 450,0 

 

 1 450,0 

 

- 

 

1 450,0 

 

- 

Поточний ремонт 

системи водомережі 

приміщень дільничної 

лікарні, за адресою 

Закарпатська область, 

Мукачівський район, 

с.Великі Лучки, вул. 

Галаська, буд. 15  

 для облаштування 

місць тимчасового 

перебування 

внутрішньо 

переміщених осіб 

 

2022 

 

90,0 

 

90,0  

 

- 

 

90,0 
 

 Придбання генераторів 

для АЗПСМ: 

с.Великі Лучки 

с.Зняцево 

с.Кальник 

с.Ракошино 

 

2022 

 

385,0 

 

385,0 
 

 

385,0 
 

 

Разом 
 

 

1925,0 

 

1925,0 
- 

 

1925,0 
- 



 
                 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцять друга сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                            

15.11.2022 с.Великі Лучки                               № 1751 

 

Про внесення змін до  комплексної Програми розвитку освіти 

Великолучківської сільської територіальної громади 

 на 2022-2025 роки 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  розглянувши подані зміни до комплексної Програми 

розвитку освіти Великолучківської сільської територіальної громади на 2022-

2025 роки (із змінами), Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести наступні зміни до комплексної Програми розвитку освіти 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки (із 

змінами), затвердженої рішенням п′ятнадцятої сесії восьмого скликання від 04 

лютого 2022 року  № 1516, змінивши  розділ „Матеріально-технічне забезпечення 

навчальних закладів” додатку 2 в наступній редакції: 

Матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів 

Напрям 

діяльності 
Перелік заходів програми Виконавці 

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

грн. 

1.Створення 

безпечних, 

комфортних 

умов для 

навчання 

учнів у 

навчальних 

закладах 

1.1. капітальний ремонт 

внутрішніх мереж 

електропостачання 

Ракошинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області в 

селі Ракошино по вулиці 

Кольки, №2, (робочий проект 

та експертиза) 

Відділ ОМСКТ 

Великолуч-

ківської 

сілської ради, 

адміністрація 

закладу 

Сілський 

бюджет 
45 000,00 

ВСЬОГО    45 000,00 

 

 

 

 

 

 



2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради фінансування 

заходів, передбачених комплексною Програмою розвитку освіти 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки, 

проводити в межах затверджених асигнувань в сільському бюджеті 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік.    

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

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

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

 

 

 

Сільський  голова                                                                    Василь КОШТУРА 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцять друга сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15.11.2022                                  с.Великі Лучки                                     №  1752 

 

 

 Про внесення змін до Програми 

  благоустрою населених пунктів Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022 рік 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розглянувши подані зміни до Програми благоустрою 

населених пунктів Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 

рік, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести наступні зміни до Програми благоустрою населених пунктів 

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

затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії восьмого скликання від 20 грудня 

2021 року  № 1353, а саме:  

- викласти в новій редакції пункт ІV „Перелік завдань, заходів та 

показників Програми благоустрою населених пунктів Великолучківської 

сільської територіальної громади на 2022 рік ” згідно  додатку  до даного рішення 

відповідно; 

 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення позачергової двадцять 

другої сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

   від  15.11.2022 № 1752 

 

IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми 

благоустрою населених пунктів Великолучківської  сільської 

територіальної громади  на 2022 рік 

№ 

з/п 
Назва завдання 

Строк 

виконання 

заходу, 

показника 

Обсяги 

фінансу-

вання,  

Джерела 

фінансу-

вання 

 

Очікуваний 

результат 

1. 

Забезпечити поточне 

обслуговування мереж 

вуличного освітлення 

та установка нового  

На протязі 

року 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий 

бюджет 

Збільшення 

кількості 

відремонтовани

х світло точок, 

працюючих 

мереж 

освітлення 

2. 
Забезпечити зимове 

утримання доріг  

Осінньо-

зимовий 

період 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий 

бюджет 

Збільшення 

площі доріг 

посипаних та 

очищених від 

снігу 

4. 

Забезпечити 

прибирання та 

утримання парків, 

скверів, площ, 

територій,  

вулиць, кладовищ, 

ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ, 

вивезення дорожнього 

сміття з території 

населених пунктів і 

кладовищ 

На протязі 

року 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий 

бюджет 

Забезпечення 

якісного 

прибирання та 

утримання  

5. 

Забезпечити 

озеленення територій, 

утримання зелених 

насаджень, косіння 

газонів, утримання 

парків 

Весняно-

осінній 

періоди 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий 

бюджет 

Відновлення 

зеленої зони 



6. 

Закупівля інвентарю, 

матеріалів, елементів 

благоустрою, 

устаткування 

освітлювального, 

електроламп, кабелю, 

технічної солі  для 

проведення робіт по 

благоустрою  

На протязі 

року 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий 

бюджет 

Покращення 

благоустрою  

7. 
Інші послуги по 

благоустрою  

На протязі 

року 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий 

бюджет 

Покращення 

благоустрою  

8. 

Усунення вогнищ  

лептоспірозу. 

Дератизація в 

приміщеннях та 

відкритих територіях. 

Дезінфекція та 

знезараження води в 

водо джерелах 

На протязі 

року  

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий 

бюджет 

Покращення 

санітарних умов 

10. 

Придбання  

спортивного інвентарю 

на майданчики 

На протязі 

року  

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

Місцевий 

бюджет 

 Придбання  

спортивного 

інвентарю на 

майданчики 

 

Джерела фінансування 

Обсяг 

фінансування 

(гривень) 

У тому числі  у 

2022 році 

Місцевий бюджет (загальний 

фонд) 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

В межах кошторисних призначень 

на 2022 рік 

Місцевий бюджет  

(спеціальний фонд) 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2022 рік 

В межах кошторисних призначень 

на 2022 рік 

Всього 2 162 500,00  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцять друга сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15.11.2022                                     с.Великі Лучки                                     №  1753 

 

 Про внесення змін та доповнень до  

Програма розвитку фізичної культури та спорту 

у  Великолучківській сільській раді на 2022 рік 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розглянувши подані зміни та доповнення до 

Програми розвитку фізичної культури та спорту у  Великолучківській сільській 

раді на 2022 рік, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни та доповнити Програму розвитку фізичної культури та 

спорту у  Великолучківській сільській раді на 2022 рік, затвердженої рішенням 

чотирнадцятої сесії восьмого скликання від 20 грудня 2021 року  № 1355, 

додатками до Програми 1, 2, 3, згідно з додатками 1, 2 ,3  до даного рішення 

відповідно. 

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою розвитку фізичної культури та спорту у  

Великолучківській сільській раді на 2022 рік, проводити в межах затверджених 

асигнувань в сільському бюджеті Великолучківської сільської ради на                    

2022 рік.    

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

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

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

 

 

 

Сільський  голова                                                                    Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        



 

Додаток 1 

до рішення позачергової двадцять 

другої сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

від  15.11.2022 № 1753 

             

       Додаток 1 

                                                                         до Програми   

 

ПАСПОРТ 

Програми розвитку фізичної культури та спорту 

 у Великолучківській сільській раді на 2022 рік 

 

Найменування Програми 

Програма розвитку фізичної культури та 

спорту у Великолучківській сільській раді 

на 2022 рік 

Ініціатори розроблення Програми 

Великолучківська сільська рада;                  

Відділ освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської 

ради;                                     

Розробник Програми 
Великолучківська сільська рада 

Відповідальні виконавці 

Програми Великолучківська сільська рада  

Строки реалізації Програми 2022 рік 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 49,5 тис. гривень 

У тому числі за рахунок бюджету 

сільської ради 49,5 тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення позачергової двадцять 

другої сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

від  15.11.2022 № 1753 

 

                                                                           Додаток 2    

           до Програми                                                                                                                

                                                                                                               

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківській 

сільській раді на 2022 рік 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

для виконання Програми 

Всього витрат на виконання Програми,                  

тис. гривень 

2022 рік 

Обсяг ресурсів усього (тис. 

грн), у тому числі: 49,5 

Бюджет сільської ради 49,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                



                                                                                                                                                 

                                                                                                               Додаток 3 

                                                                                                                                                       до Програми 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання  Програми розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківській сільській раді на 2022 рік 

№ 

п/п 

Напрям діяльності 

 

Перелік заходів Програми 

 

Строки викона- 

ння 

заходу 

 

Виконавець 

 

Джерело 

фінан       

сування 

Обсяги 

Фінан- 

сування, 

тис.грн. 

2022 рік 

Очікуваний 

результат та 

результативн

і показники 

виконання 

завдань 

1 

Створення безпечних, 

комфортних умов для 

задоволення спортивних 

видовищних запитів 

населення  

Капітальний ремонт другого 

поверху будівлі стадіону 

імені Олександра Когутича 

за адресою с.Ракошино, 

вул.Грібувська, б/н (робочий 

проект та експертиза) 

2022 рік 

Великолуч-

ківська  

сільська 

рада 

Бюджет 

Великолуч-

ківської 

сільської ради 

49,5 

Виготовлення 

робочого 

проекту та 

експертизи 

РАЗОМ за Програмою 49,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

          ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцять друга сесія восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

                                            

15.11.2022   с.Великі Лучки                        № 1754 

 

Про затвердження 

Програми розвитку системи оповіщення та інформатизації 

  цивільного захисту Великолучківської сільської  

територіальної громади на 2022 рік  

 

     

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

    1.Затвердити Програму розвитку системи оповіщення та інформатизації  

цивільного захисту Великолучківської сільської територіальної громади на                

2022 рік, що додається. 

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою розвитку системи оповіщення та 

інформатизації  цивільного захисту Великолучківської сільської територіальної 

громади на 2022 рік,, проводити в межах затверджених асигнувань в сільському 

бюджеті Великолучківської сільської ради на  2022 рік.    

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

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                               Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішення позачергової двадцять 

 другої сесії восьмого скликання 

 Великолучківської сільської ради 

 15.11.2022 № 1754  

 

 

ПРОГРАМА 

розвитку системи оповіщення та інформатизації  цивільного захисту 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік  

                                                  
Вступ 

 

        Програма розвитку системи оповіщення та інформатизації цивільного 

захисту Великолучківської сільської територіальної  громади на 2022 рік                   

(далі – Програма)  розроблена відповідно до Конституції України, Кодексу 

цивільного захисту України, Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про 

введення воєнного стану в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від             

9 січня 2014 р. № 11 „Про затвердження Положення про єдину державну 

систему цивільного захисту” (із змінами), постанови Кабінету Міністрів 

України від  27 вересня 2017 року № 733 „Про затвердження Положення про 

організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту” (із зміним).  

 

1.Загальні положення 

Законодавством України визначено, що оповіщення та інформування є 

невід’ємною складовою захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій. Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, забезпечення 

своєчасного оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення 

або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру   

та в особливий період в межах відповідних територій віднесено до компетенції 

органів місцевого самоврядування. 

    Своєчасне оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та 

населення в разі загрози або при виникненні надзвичайних ситуацій дозволяє 

істотно зменшити їх негативний вплив та скоротити час і ресурси, які 

витрачаються для ліквідації їх наслідків. 

   Оповіщення та інформування  населення особливо є  актуальним в умовах 

воєнної загрози. 

    Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 

забезпечується, зокрема, шляхом функціонування автоматизованих систем 

оповіщення. 

    На території Великолучківської сільської територіальної громади 

розташовані сімнадцять населених пунктів: В.Лучки, Ракошино, Кайданово, 

Руське, Бенедиківці. Чопівці, Домбоки, Кальник, Кузьмино, Медведівці, Руська 

Кучава, Шкуратівці Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, Червеньово, де 

необхідно встановити автоматизовані системи оповіщення. 



         Паспорт Програми наведено у додатку 1. 
 

 
2.Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

           На території Великолучківської сільської  територіальної громади 

автоматизована система  оповіщення, за допомогою якої повинно здійснюється 

оповіщення цивільного захисту та населення про загрозу і виникнення 

надзвичайних ситуацій, відсутня, що стало одним із важливих питань до 

вирішення, на яке спрямована дана Програма. Вона повинна розроблятися з 

урахуванням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій та змін. 

          Крім доведення зазначених сигналів, дана система повинна також 

здійснювати своєчасне і достовірне доведення повідомлень про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій до суб’єктів господарювання і населення та 

інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи. 

 

3.Мета Програми 

           Метою Програми є створення місцевої автоматизованої системи 

оповіщення, оснащення її сучасними програмно-технічними засобами з 

використанням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій 

оброблення, передачі та відображення інформації про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій, що забезпечить гарантоване і своєчасне доведення 

інформації до суб’єктів господарювання та населення. 

 

4.Шляхи і способи розв’язання проблем, строки та етапи виконання 

Програми 

          Розв'язати проблему відсутності ефективної автоматизованої системи ц 

оповіщення Великолучківської сільської територіальної громади, про загрозу і 

виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період 

планується створити протягом 2022 року. Для цього розробляється порядок 

закупівлі та підключення даної системи у всіх населених пунктах громади. 

         Фінансування напрямків діяльності, визначених Програмою, проводиться 

за рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел незаборонених чинним 

законодавством України (додаток 2 до Програми). 

 

5.Завдання та результативні показники Програми 

         Протягом 2022 років планується провести виділення необхідних коштів 

для: 

         - придбання обладнання автоматизованої системи оповіщення; 

         - встановлення та підключення блоків оповіщення. 

           Виконання Програми надасть змогу створити ефективну місцеву 

автоматизовану  системи оповіщення Великолучківської сільської  

територіальної громади про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у 

мирний час та особливий період. 

          Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до 

Програми. 

 



 

 

 

6. Координація та контроль за виконанням Програми 
          Координація та виконання Програми здійснюється Великолучківською 
сільською радою та відділом  з питань оборонної, мобілізаційної, призовної 
роботи, цивільного захисту  населення, взаємодія з правоохоронними органами 
та надзвичайних ситуацій Великолучківської сільської ради. Контроль за 
виконанням Програми покладається на постійну комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва Великолучківської сільської ради. 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 



                                                                                                            Додаток 1 

                                                                                                            до Програми 

ПАСПОРТ 

Програми розвитку системи оповіщення та інформатизації 

цивільного захисту Великолучківської сільської територіальної 

громади на 2022 рік 
 

1 
Найменування 

програми 

Програма розвитку системи оповіщення та 

інформатизації  цивільного захисту Великолучківської 

сільської територіальної громади на 2022 рік  

 

2 
Підстава для 

розроблення 

Конституції України, Кодексу цивільного захисту 

України, Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Указу Президента України 

від 24.02.2022    № 64/2022 „Про введення воєнного 

стану в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України 

від 09.01.2014 р. № 11 „Про затвердження Положення 

про єдину державну систему цивільного захисту” та 

від                      27.09.2017 р. № 733 „Про 

затвердження Положення про організацію оповіщення 

про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту”  

3. 

Ініціатор 

розроблення 

програми 

Великолучківська сільська рада; 
Відділ  з питань оборонної, мобілізаційної, призовної 
роботи, цивільного захисту  населення, взаємодія з 
правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 
Великолучківської сільської ради 

4. Розробник програми 

Великолучківська сільська рада; 
Відділ  з питань оборонної, мобілізаційної, 
призовної роботи, цивільного захисту  
населення, взаємодія з правоохоронними 
органами та надзвичайних ситуацій 
Великолучківської сільської ради 

5. 
Відповідальний 

виконавець програми 

Великолучківська сільська рада; 
Відділ  з питань оборонної, мобілізаційної, 
призовної роботи, цивільного захисту  
населення, взаємодія з правоохоронними 
органами та надзвичайних ситуацій 
Великолучківської сільської ради 

6. 
Термін реалізації 
програми 2022 рік 

7. Джерела фінансування 
бюджет сільської ради 

8. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

тис.грн. всього 550,6 тис.гривень 

 



                                                                                                              Додаток 2 

                                                                                                             до Програми 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми розвитку системи оповіщення та інформатизації 

цивільного захисту Великолучківської сільської територіальної 

громади на 2022 рік 
 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити для 

виконання Програми 

Всього витрат на виконання Програми,                  

тис. гривень 

2022 рік 

Обсяг ресурсів усього (тис. 

грн), у тому числі: 550,6 

Бюджет сільської ради 550,6 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                    Додаток 3 

                                                                                                                                                                                        до Програми 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

Програми розвитку системи оповіщення та інформатизації 

цивільного захисту Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік 

 

 

№ 

п/п 

 

Перелік заходів Програми 

Строки 

викона- 

ння 

заходу 

 

Виконавець 

 

Джерело 

фінан  -     

сування 

Обсяги 

Фінан- 

сування, 

тис.грн. 

2022 рік 

Очікуваний 

результат та 

результативні 

показники 

виконання 

завдань 

1 

Автоматизована система 

оповіщення (17 систем), в тому 

числі: 

 

2022 рік 

Великолучківська сільська 

рада;                                              

Відділ  з питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної 

роботи, цивільного захисту  

населення, взаємодія з 

правоохоронними органами 

та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської 

ради 

Бюджет 

Великолу-

чківської 

сільської 

ради 

550,6 

Вдосконалення 

системи 

оповіщення 

 

- придбання оповіщувач 

звуковий, світлозвуковий 

(сирена)  
340,0 

- придбання блоку на систему  

автоматизованого керування 

пристроями оповіщення 

85,0 

- річна абонплата за 

підключення до серверу та 

технічну підтримку 

30,6 

- встановлення, монтаж 

оповіщувачів звукових, 

світлозвукових (сирен) 

95,0 

РАЗОМ за Програмою 550,6  



 



 
 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцять друга сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.11.2022   с.Великі Лучки                               № 1755  

 

Про внесення змін та доповнень до  Програми соціально-

економічного і культурного розвитку Великолучківської сільської 

ради на 2022 рік 

     

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести наступні зміни та доповнення до Програми соціально-

економічного і культурного розвитку Великолучківської сільської ради на 

2022 рік, затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії восьмого скликання від 

20 грудня 2021 року  № 1354, а саме: 

1.1. Абзац 3 пункту 2.3. розділу ІІ ”Цілі та пріоритети на 2022 рік” 

доповнити: 

Програма розвитку системи оповіщення та інформатизації  цивільного 

захисту Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік  

1.2. Абзац 2 розділу ІІІ „Фінансове забезпечення Програми” викласти в 

наступній редакції: 

„Для здійснення заходів щодо забезпечення виконання Програми на 2022 

рік планується використати коштів, всього: 8 449 160,00 гривень, а саме: 

сільського бюджету – 8 349 160,00 гривень та обласний бюджет –                        

100 000,00 гривень. Протягом поточного року можуть вноситися зміни до 

Програми при збільшені обсягів фінансування. 

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

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцять друга сесія восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15.11.2022                                     с. Великі Лучки                                    № 1756 

 

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання 

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

бюджет Великолучківської сільської ради на 2022 рік” (із змінами від 04 

лютого, 15 лютого, 06 квітня,  01 червня, 30 червня 2022 року)   

 

07527000000 

(код бюджету) 

 

 

 

 

 

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, 

враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації – начальника Закарпатської обласної військової адміністрації від  24 

жовтня 2022 року № 688 „Про внесення змін до обласного бюджету на                  

2022 рік за рахунок додаткової дотації та у межах загального обсягу видатків 

головних розпорядників коштів”, лист голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації – начальника Закарпатської обласної військової адміністрації від   

04.11.2022  № 06-17/3324 та  листи головних розпорядників коштів сільського 

бюджету від 10.11.2022 № 1689/06-31,  № 516/01-30,  Великолучківська сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни до обсягу доходів сільського бюджету на 2022 рік згідно з 

додатком 1 до цього рішення. 

2.Внести зміни до обсягів фінансування сільського бюджету на                    

2022 рік згідно з додатком 2  до цього рішення. 

3.Внести зміни до розподілу видатків сільського бюджету на                  2022 

рік за головними розпорядниками коштів (у межах змін обсягу доходів  та у межах 

загального обсягу видатків) згідно з додатком 3.1 до цього рішення.  

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

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

Великолучківської сільської ради на 2022 рік» та змінити бюджетні призначення 

головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2022 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до 

цього рішення. 

 

 

 

 

 



5.Внести зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм на 2022 рік згідно з додатком 4 до цього рішення. 

6.Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з додатком 

5 до цього рішення. 

7.Додатки 1-5, 3.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

8.Рішення набуває законної сили з моменту його прийняття. 

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

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

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

 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Василь КОШТУРА 



      Додаток 1 

      до рішення позачергової 22 сесії восього скликання 

      Великолучківської сільської ради 

      від 15.11.2022 року № 1756 

Зміни до обсягу доходів сільського бюджету Великолучківської сільської ради  

на 2022 рік 

0752700000           

(код бюджету)         (грн) 

Код 
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету 
Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

40000000 Офіційні трансферти 69 527,00 69 527,00 0,00 0,00 

41000000 Від органів державного управління 69 527,00 69 527,00 0,00 0,00 

41040000 
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 
69 527,00 69 527,00 0,00 0,00 

41040400 

Інші дотації з місцевого бюджету (за рахунок 

додаткової дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам для надання компенсації закладам 

комунальної форми власності, закладам освіти 

державної форми власності, що передані на 

фінансування з місцевих бюджетів, закладам 

спільної власності територіальних громад області, 

що перебувають в управлінні обласних рад) 

69 527,00 69 527,00 0,00 0,00 

X Разом доходів 69 527,00 69 527,00 0,00 0,00 

            

            

Секретар сільської ради Олена СТРОЇН     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Додаток 2 

      до рішення позачергової 22 сесії восього скликання 

      Великолучківської сільської ради 

      від 15.11.2022 року № 1756 

Зміни до обсягів  фінаннсування Великолучківського сільського бюджету′  на 2022 рік  

0752700000           

(код бюджету)       (грн) 

Код 
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету 
Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора 

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1 189 500,00 1 189 500,00 1 189 500,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 

бюджетів 
0,00 -1 189 500,00 1 189 500,00 1 189 500,00 

208100 На початок періоду 910 381,20 706 853,92 203 527,28 17 606,73 

208200 На кінець періоду 910 381,20 706 853,92 203 527,28 17 606,73 

208400 

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

0,00 -1 189 500,00 1 189 500,00 1 189 500,00 

X Загальне фінансування 0,00 -1 189 500,00 1 189 500,00 1 189 500,00 

Фінансування за типом боргового зобов’язання 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -1 189 500,00 1 189 500,00 1 189 500,00 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1 189 500,00 1 189 500,00 1 189 500,00 

602100 На початок періоду 910 381,20 706 853,92 203 527,28 17 606,73 

602200 На кінець періоду 910 381,20 706 853,92 203 527,28 17 606,73 

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

0,00 -1 189 500,00 1 189 500,00 1 189 500,00 

X Загальне фінансування 0,00 -1 189 500,00 1 189 500,00 1 189 500,00 

      

 

 

 

 

Секретар сільської ради 

 

 

 

 

Олена СТРОЇН 

  

 

 



                        

 

Додаток 3  

                       до рішення позачергової 22 сесії восього 

скликання Великолучківської сільської ради 

 

                      від 15.11.2022 року № 1756 

  

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

сільської ради на 2022 рік» видатків місцевого бюджету на 2022 рік  

0752700000 

  

                            

(код 

бюджету) 

                          (грн.) 

Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету 

Код 

Тип

ової 

прог

рам

ної 

клас

ифік

ації 

вида

тків 

та 

кред

итув

ання 

місц

евог

о 

бюд

жету 

Код 

Фун

кціо

наль

ної 

клас

ифік

ації 

вида

тків 

та 

кред

итув

ання 

бюд

жет

у 

Найменува

ння 

головного 

розпорядн

ика коштів 

місцевого 

бюджету/ 

відповідал

ьного 

виконавця, 

найменува

ння 

бюджетної 

програми 

згідно з 

Типовою 

програмно

ю 

класифікац

ією 

видатків та 

кредитуван

ня 
місцевого 

бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

усього 
видатки 

споживання 

з них     з них 
видатки 

розвитку 

оплата праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

видатки 

розвитк

у 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживання 

оплата 

праці 

кому

нальн

і 

послу

ги та 

енерг

оносії 

 

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

0100000   

Великолу

чківська 

сільська 

рада 

(головний 

розпорядн

ик) 

23 613 200,00 23 613 200,00 10 830 900,00 4 169 700,00 0,00 1 138 000,00 1 038 000,00 100 000,00 0,00 0,00 1 038 000,00 
24 751 

200,00 

0110000   

Великолу

чкіувська 

сільська 

рада 

(відповідал

ьний 

виконавець

) 

23 613 200,00 23 613 200,00 10 830 900,00 4 169 700,00 0,00 1 138 000,00 1 038 000,00 100 000,00 0,00 0,00 1 038 000,00 
24 751 

200,00 

0110150 0150 0111 

Організаці

йне, 

інформацій

но-
аналітичне 

та 

матеріальн

о-технічне 

забезпечен

ня 

діяльності 

обласної 

ради, 

районної 

ради, 

районної у 

місті ради 

(у разі її 

створення), 

міської, 

селищної, 

сільської 

рад 

14 850 900,00 14 850 900,00 10 790 000,00 594 600,00 0,00 255 000,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 
15 105 

900,00 

0112152 2152 0763 

Інші 

програми 

та заходи у 

сфері 

охорони 
здоров`я 

1 540 000,00 1 540 000,00 0,00 0,00 0,00 385 000,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 385 000,00 
1 925 

000,00 

0115041 5041 0810 

Утримання 

та 

фінансова 

підтримка 

спортивни

х споруд 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 500,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 49 500,00 
49 

500,00 

0116030 6030 0620 

Організаці

я 

благоустро

ю 

населених 

пунктів 

2 162 500,00 2 162 500,00 0,00 1 233 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 162 

500,00 

0118110 8110 0320 

Заходи із 

запобіганн

я та 

ліквідації 

надзвичайн

их 

ситуацій та 

наслідків 

стихійного 

лиха 

210 600,00 210 600,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 
550 

600,00 



0600000   

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

культури, 

туризму 

Великолу

чківської 

сільської 

ради 

(головний 

розпорядн

ик) 

137 603 337,00 137 603 337,00 99 839 300,00 8 730 897,00 0,00 4 156 200,00 2 055 600,00 2 100 600,00 409 800,00 0,00 2 055 600,00 
141 759 

537,00 

0610000   

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

культури, 
туризму 

Великолу

чківської 

сільської 

ради 

(відповідал

ьний 

виконавець

) 

137 603 337,00 137 603 337,00 99 839 300,00 8 730 897,00 0,00 4 156 200,00 2 055 600,00 2 100 600,00 409 800,00 0,00 2 055 600,00 
141 759 

537,00 

0610160 0160 0111 

Керівництв

о і 

управління 

у 

відповідній 

сфері у 

містах 

(місті 

Києві), 

селищах, 

селах, 

територіал

ьних 

громадах 

2 962 600,00 2 962 600,00 2 357 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 962 

600,00 

0611010 1010 0910 

Надання 

дошкільної 

освіти 

29 127 110,00 29 127 110,00 18 546 200,00 3 141 800,00 0,00 1 512 600,00 0,00 1 512 600,00 0,00 0,00 0,00 
30 639 

710,00 

0611021 1021 0921 

Надання 

загальної 

середньої 

освіти 

закладами 

загальної 

середньої 

освіти 

21 216 147,00 21 216 147,00 11 295 600,00 5 135 797,00 0,00 253 000,00 165 000,00 88 000,00 0,00 0,00 165 000,00 
21 469 

147,00 

0611061 1061 0921 

Надання 

загальної 
середньої 

освіти 

закладами 

загальної 

середньої 

освіти 

7 209 765,00 7 209 765,00 5 030 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 
8 409 

765,00 

0611080 1080 0960 

Надання 

спеціалізов

аної освіти 

мистецьки

ми 

школами 

9 210 000,00 9 210 000,00 7 316 800,00 273 500,00 0,00 560 000,00 60 000,00 500 000,00 409 800,00 0,00 60 000,00 
9 770 

000,00 

0614030 4030 0824 

Забезпечен

ня 

діяльності 

бібліотек 

747 400,00 747 400,00 484 600,00 131 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
747 

400,00 

0614060 4060 0828 

Забезпечен

ня 

діяльності 

палаців i 

будинків 

культури, 

клубів, 

центрів 

дозвілля та 

iнших 

клубних 

закладів 

622 700,00 622 700,00 413 100,00 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
622 

700,00 

0617321 7321 0443 

Будівництв

о освітніх 

установ та 

закладів 

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

0619770 9770 0180 

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

113 547,00 113 547,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 
713 

547,00 

X X X УСЬОГО 162 998 237,00 162 898 237,00 111 974 800,00 12 900 597,00 0,00 5 294 200,00 3 093 600,00 2 200 600,00 409 800,00 0,00 3 093 600,00 
168 292 

437,00 

              

  

              

  

Секретар сільської ради 
    

Олена СТРОЇН 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Додаток 3.1 
  

                        до рішення позачергової 22 сесії 

восього скликання 
                        Великолучківської сільської ради 

  

                        від 15.11.2022 року № 1756 
  

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 

видатків Великолучківського сільського бюджету на 2022 рік (у межах змін обсягу доходів та у межах загального обсягу видатків) 

0752700000                             

(код бюджету)                           (грн.) 

Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету 

Код 

Типової 

програ

мної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

місцево

го 

бюджет

у 

Код 

Фун

кціо

наль

ної 

клас

ифік

ації 

вида

тків 

та 

кред

итув

ання 

бюд

жету 

Найменування 

головного 

розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ 

відповідального 

виконавця, 

найменування 

бюджетної програми 

згідно з Типовою 

програмною 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

усього 
видатки 

споживання 

з них 

видатки 

розвитк

у 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видат

ки 

спож

иванн

я 

з них 

видатки 

розвитку 
оплата 

праці 

комунальн

і послуги 

та 

енергоносі

ї 

оплата 

праці 

комунальн

і послуги 

та 

енергоносі

ї 

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

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

1. У межах змін обсягу доходів 69 527,00 69 527,00 0,00 69 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
69 

527,00 

0600000   

Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

культури, туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник) 

69 527,00 69 527,00 0,00 69 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
69 

527,00 

0610000   

Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

культури, туризму 
Великолучківської 

сільської ради 

(відповідальний 

виконавець) 

69 527,00 69 527,00 0,00 69 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
69 

527,00 

0611021 1021 0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

69 527,00 69 527,00 0,00 69 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
69 

527,00 

2. У межах перерозподілу залишку освітньої субвенції, 

що утворився на 01.01.2022 року 
-1 540 000,00 -1 540 000,00 0,00 0,00 0,00 1 540 000,00 1 540 000,00 0,00 0,00 0,00 1 540 000,00 0,00 

0100000   

Великолучківська 

сільська рада 

(головний 

розпорядник) 

210 600,00 210 600,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 
550 

600,00 

0110000   

Великолучкіувська 

сільська рада 

(відповідальний 

виконавець) 

210 600,00 210 600,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 
550 

600,00 

0118110 8110 0320 

Заходи із 

запобігання та 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

210 600,00 210 600,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 
550 

600,00 

0600000   

Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

культури, туризму 
Великолучківської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник) 

-1 750 600,00 -1 750 600,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 
-550 

600,00 

0610000   

Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

культури, туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(відповідальний 

виконавець) 

-1 750 600,00 -1 750 600,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 
-550 

600,00 

0611061 1061 0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

-1 750 600,00 -1 750 600,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 
-550 

600,00 

3. У межах загального обсягу видатків 350 500,00 350 500,00 0,00 0,00 0,00 -350 500,00 -350 500,00 0,00 0,00 0,00 -350 500,00 0,00 



0100000   

Великолучківська 

сільська рада 

(головний 

розпорядник) 

428 000,00 428 000,00 0,00 0,00 0,00 489 500,00 489 500,00 0,00 0,00 0,00 489 500,00 
917 

500,00 

0110000   

Великолучкіувська 
сільська рада 

(відповідальний 

виконавець) 

428 000,00 428 000,00 0,00 0,00 0,00 489 500,00 489 500,00 0,00 0,00 0,00 489 500,00 
917 

500,00 

0110150 0150 0111 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

діяльності обласної 

ради, районної ради, 

районної у місті ради 

(у разі її створення), 
міської, селищної, 

сільської рад 

80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 
135 

000,00 

0112152 2152 0763 

Інші програми та 

заходи у сфері 

охорони здоров`я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 000,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 385 000,00 
385 

000,00 

0115041 5041 0810 

Утримання та 

фінансова підтримка 

спортивних споруд 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 500,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 49 500,00 
49 

500,00 

0116030 6030 0620 

Організація 

благоустрою 

населених пунктів 

348 000,00 348 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
348 

000,00 

0600000   

Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

культури, туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник) 

-77 500,00 -77 500,00 0,00 0,00 0,00 -840 000,00 -840 000,00 0,00 0,00 0,00 -840 000,00 
-917 

500,00 

0610000   

Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

культури, туризму 

Великолучківської 

сільської ради 
(відповідальний 

виконавець) 

-77 500,00 -77 500,00 0,00 0,00 0,00 -840 000,00 -840 000,00 0,00 0,00 0,00 -840 000,00 
-917 

500,00 

0610160 0160 0111 

Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 

містах (місті Києві), 

селищах, селах, 

територіальних 

громадах 

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 

000,00 

0611010 1010 0910 
Надання дошкільної 

освіти 
-300 000,00 -300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-300 

000,00 

0611021 1021 0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

132 500,00 132 500,00 0,00 0,00 0,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 500 000,00 
-1 367 

500,00 

0611080 1080 0960 

Надання 

спеціалізованої 

освіти мистецькими 
школами 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 
60 

000,00 

0614030 4030 0824 
Забезпечення 

діяльності бібліотек 
30 500,00 30 500,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 

500,00 

0614060 4060 0828 

Забезпечення 

діяльності палаців i 

будинків культури, 

клубів, центрів 

дозвілля та iнших 

клубних закладів 

39 500,00 39 500,00 -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
39 

500,00 

0619770 9770 0180 
Інші субвенції з 

місцевого бюджету 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 

600 

000,00 

X X X УСЬОГО -1 119 973,00 -1 119 973,00 0,00 69 527,00 0,00 1 189 500,00 1 189 500,00 0,00 0,00 0,00 1 189 500,00 
69 

527,00 

                

Секретар сільської  ради 
    

Олена СТРОЇН 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            Додаток 4 
            до рішення позачергової 22 сесії восього скликання 

            Великолучківської сільської ради 

            від 15.11.2022 року № 1756 

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

                    

07527000000                 

(код бюджету)               (грн.) 

Код 

Програ

мної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

місцево

го 

бюджет

у 

Код 

Типов

ої 

програ

мної 

класи

фікаці

ї 

видатк

ів та 

кредит

уванн

я 

місцев

ого 

бюдже

ту 

Код 

Функ

ціона

льної 

клас

ифіка

ції 

вида

тків 

та 

кред

итува

ння 

бюд

жету 

Найменування 

головного 

розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету/ 

відповідального 

виконавця, 

найменування 

бюджетної 

програми згідно 

з Типовою 

програмною 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Найменування 

місцевої/ 

регіональної 

програми 

Дата та номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000   

Великолучківсь

ка сільська рада 

(головний 

розпорядник) 

  1 333 100,00 558 600,00 774 500,00 774 500,00 

0110000   

Великолучкіувс

ька сільська 

рада 

(відповідальний 

виконавець) 

  1 333 100,00 558 600,00 774 500,00 774 500,00 

0112152 2152 0763 

Інші програми та 

заходи у сфері 

охорони здоров`я 

Програма 

„Підтримки 

діяльності 

закладів охорони 

здоров’я” на 

2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківсь

кої сільської 

ради від  

04.02.2022  № 

1518 

385 000,00  385 000,00 385 000,00 

0115041 5041 0810 

Утримання та 

фінансова 

підтримка 

спортивних 

споруд 

Програма 

розвитку 

фізичної 

культури та 

спорту у 

Великолучківськ

ій сільській раді 

на 2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківсь

кої сільської 

ради від  

20.12.2021  № 

1355 

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

0116030 6030 0620 

Організація 

благоустрою 

населених 

пунктів 

Програма 

благоустрою 

населених 

пунктів 

Великолучківськ

ої сільської 

територіальної 

громади на 2022 

рік 

Рішення сесії 

Великолучківсь

кої сільської 

ради від  

20.12.2021  № 

1353 

348 000,00 348 000,00   



0118110 8110 0320 

Заходи із 

запобігання та 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій та 

наслідків 

стихійного лиха 

Програма 

розвитку 

системи 

оповіщення та 

інформатизації 

цивільного 

захисту 

Великолучківськ

ої сілської 

територіальної 

громади на 2022 

рік 

Рішення сесії 

Великолучківсь

кої сільської 

ради від  

15.11.2022  № 

1754 

550 600,00 210 600,00 340 000,00 340 000,00 

0600000   

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

культури, 

туризму 

Великолучківсь

кої сільської 

ради (головний 

розпорядник) 

  -1 500 000,00 - -1 500 000,00 
-1 500 

000,00 

0610000   

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

культури, 

туризму 

Великолучківсь

кої сільської 

ради 

(відповідальний 

виконавець) 

  -1 500 000,00  -1 500 000,00 
-1 500 

000,00 

0611021 1021 0921 

Надання 

загальної 

середньої освіти 

закладами 

загальної 

середньої освіти 

Комплексна 

програма 

розвитку освіти 

Великоликолучкі

вської 

територіальної 

громади на 2022-

2025 роки 

Рішення сесії 

Великолучківсь

кої сільської 

ради від 

04.02.2022 № 

1516 

-1 500 000,00  -1 500 000,00 
-1 500 

000,00 

X X X УСЬОГО Х X -166 900,00 558 600,00 -725 500,00 
-725 

500,00 

Секретар сільської 

ради      Олена СТРОЇН 
                    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Додаток 5   

   

до рішення позачергової 22 

сесії восьмого скликання   

                                                                 від 15.11.2022 року № 1756   

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік  

'0752700000     

(код бюджету)     

 1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів  

   (грн)  

Код Класифікації 

доходу бюджету/ 

Код бюджету 

Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача 

міжбюджетного трансферту 
Усього 

 

1 2 3  

І. Трансферти до загального фонду бюджету 
 

41040400 

Інша дотація з місцевого бюджету   (за рахунок додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам 

комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, 

що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної 

власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні 

обласних рад) 

69 527,00 

 

07100000000 Обласний бюджет 69 527,00 
 

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету  

       

X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  69 527,00  

X загальний фонд 69 527,00  

X спеціальний фонд    

      2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (грн) 
 

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету/ Код 

бюджету 

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету  

Найменування трансферту/ Найменування бюджету – 

отримувача міжбюджетного трансферту 
Усього 

 

1 2 3 4 
 

І. Трансферти із загального фонду бюджету  

        

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету  

0619770 9770 Інші субвенції з місецого бюджету 600 000,00  

07100000000 9770 

Обласний бюджет (співфінансування придбання 

шкільного автобусу для  Зняцівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів) 

600 000,00 

 

Х Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 600 000,00  

Х Х загальний фонд    

Х Х спеціальний фонд 600 000,00  



 

 
       ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачоргова двадцять друга сесія восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15.11.2022                               с. Великі Лучки                                       № 1757 

 

Про  внесення змін та доповнень до рішення двадцятої сесії восьмого 

скликання Великолучківської сільської ради від 30 червня 2022 року  № 1707  

„Про встановлення розміру ставок та пільг із сплати земельного податку на 

території Великолучківської сільської ради на 2023 рік” 

             

Керуючись статтями 12, 269, 274, 284, 287 Податкового кодексу України, статтею  

64 Бюджетного кодексу України, пунктами 24, 35 частини першої статті                  26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 травня 2017 року  № 483 „Про затвердження форм типових 

рішень про встановлення ставок із сплати земельного податку та податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення двадцятої сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради від 30 червня 2022 року № 1707 „Про 

встановлення розміру ставок та пільг із сплати земельного податку на території 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік” змінивши розділ 12 додатку 1                  

„Землі транспорту” рядком наступного змісту: 

12 Землі транспорту 

12.01 

Для розміщення 

та експлуатації 

будівель і споруд 

залізничного 

транспорту 

3,000 3,000 3,000 3,000 

 2. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на сайті  сільської ради 

відповідно до вимог законодавства. 

 3. Направити копію рішення до ГУ ДПС у Закарпатській області для забезпечення 

постійного контролю за правильністю та своєчасністю надходження до місцевого 

бюджету податку, а також ведення обліку таких платежів, повернення коштів, 

помилково аба надміру зарахованих до бюджету, відповідно до вимог діючого 

законодавства. 



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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.).  

5.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Сільський  голова                                                                           Василь Коштура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцять друга сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.11.2022 с.Великі Лучки                              

№ 1758 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок комунальної власності 

 

 Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок ПрАТ «Закарпаттяобленерго», керуючись статтями 

12,125,126,186, Земельного кодексу України, статтею 56 Закону України «Про 

землеустрій», п.10 статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», 

відповідно до  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок ПрАТ «Закарпаттяобленерго» для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії, кадастровий номер: 2122786800:14:000:0357, загальною площею 

0.8113 га, що розміщена за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, 

село Ракошино, вулиця Європейська, 2, на три окремі земельні ділянки без зміни їх 

цільового призначення, утворені в результаті поділу: 

- земельну ділянку комунальної власності, цільове призначення 14.02 для 

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

передачі електричної та теплової енергії, орієнтовною площею 0.3728 га. 

кадастровий номер: 2122786800:14:000:0374; 

- земельну ділянку комунальної власності, цільове призначення 14.02 для 

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

передачі електричної та теплової енергії, орієнтовною площею 0.2923 га, 

кадастровий номер: 2122786800:14:000:0375; 

- земельну ділянку комунальної власності, цільове призначення 14.02 для 

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

передачі електричної та теплової енергії, орієнтовною площею 0.1462 га, 

кадастровий номер: 2122786800:14:000:0376. 

      

 



          2. Припинити право постійного користування земельною 

ділянкою комунальної власності, яка перебувала в постійному користуванні  ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» на підставі державного акту на право постійного 

користування від 16.10.1995 року  серія І-ЗК №000980, кадастровий номер: 

2122786800:14:000:0357, загальною площею 0.8113 га, що розміщена за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця Європейська, 2, 

в зв’язку з її поділом на три окремі земельні ділянки без зміни їх цільового 

призначення. 

 

3. Сільському голові  провести державну реєстрацію права  власності на утворені 

в результаті поділу земельні 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 

Позачергова двадцять друга сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.11.2022 с.Великі Лучки                              № 1759 

 

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. Ямпольського В’ячеслава Григоровича, про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється та подані матеріали,  враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

благоустрою, Великолучківська 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 індивідуального садівництва 

(код КВЦПЗД 01.05), за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, 

Великолучківська територіальна громада за межами населених пунктів. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, що перебуває у  приватній 

власності  гр. Ямпольського В’ячеслава Григоровича, загальною площею 2.0000 га, 

кадастровий номер 2122783400:06:000:0303, із «ведення особистого селянського 

господарства» (код КВЦПЗД 01.03) на «для індивідуального садівництва» (код 

КВЦПЗД 01.05) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, 

Великолучківська територіальна громада за межами населених пунктів. 

3. Пропонувати гр. Ямпольському В’ячеславу Григоровичу звернутися до 

Державного   реєстратора для внесення відповідних змін 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 

Позачергова двадцять друга сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.11.2022 с.Великі Лучки                    № 1760 

 

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. Сушанського Олександра Михайловича про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється та подані матеріали,  враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (код КВЦПЗД 02.01)  на для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(код КВЦПЗД 03.07), за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Руське, вулиця Молодіжна, 4. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, що перебуває у  приватній 

власності  гр. Сушанського Олександра Михайловича, загальною площею 0.1582 га, 

кадастровий номер 2122786801:00:102:0009, із «для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (код 

КВЦПЗД 02.01) на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» (код 

КВЦПЗД 03.07) за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Руське, 

вулиця Молодіжна, 4. 

3. Пропонувати гр. Сушанському Олександру Михайловичу звернутися до 

Державного   реєстратора для внесення відповідних змін 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 


	- викласти в новій редакції додаток до Програми „Підтримки діяльності закладів охорони здоров’я” на 2022 рік „Фінансове забезпечення Програми” згідно додатку до даного рішення відповідно.
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