
               

   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцять четверта сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

09.12.2022 с.Великі Лучки                        №1762 

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”, враховуючи розпорядження голови Закарпатської 

обласної державної адміністрації – начальника Закарпатської обласної 

військової адміністрації від  05 грудня 2022 року № 858 „Про внесення змін до 

Переліку об’єктів комунальної форми власності та замовників робіт з 

капітального та поточного ремонтів будівель (приміщень) для тимчасового 

перебування внутрішньо переміщених осіб (друга черга)”, 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:  

- додаток до Програми „Підтримки діяльності закладів охорони 

здоров’я” на 2022 рік замінити додатком 1 Завдання і заходи з виконання 

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

новій редакції згідно додатку 1 до даного рішення відповідно. 

- доповнити додатком 2 Перелік об’єктів комунальної власності з 

капітального та поточного ремонту будівель (приміщень) для тимчасового 

перебування внутрішньо переміщених осіб згідно додатку 2 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. Рішення набуває законної сили з моменту його прийняття. 

4.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 1 

до рішення позачергової 

                                                 двадцять четвертої сесії восьмого 

                                                                                 скликання Великолучківської 

                                                                                 сільської ради 

                                                                                 від  09.12.2022 № 1762 

    

                                                                                Додаток 1 

                                                                                    до Програми  

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання Програми „Підтримка діяльності закладів охорони здоров’я” на 2022 рік 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строки 

виконання 

заходів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Обсяги 

фінансування, 

тис.грн.                    

2022 рік 

Очікуваний 

результат та 

результативні 

показники 

виконання 

завдань 

1 

Зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

закладів охорони 

здоров’я, які 

надають медичні 

послуги 

Придбання 

генераторів для 

АЗПСМ: 

с.Великі Лучки 

с.Зняцево 

с.Кальник 

с.Ракошино 

2022 
Великолучківська 

сільська рада                                                              

сільський 

бюджет 
385,0 

створення умов 

для безперебійної 

роботи закладів 

охорони здоров’я 

ВСЬОГО 385,0 
 



Додаток 2 

до рішення позачергової 

                                                 двадцять четвертої сесії восьмого 

                                                                                 скликання Великолучківської 

                                                                                 сільської ради 

                                                                                 від  09.12.2022 № 1762 

    

                                                                                Додаток 2 

                                                                                    до Програми  

ПЕРЕЛІК 

об’єктів комунальної власності з капітального та поточного ремонту будівель (приміщень) 

 для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб 

 

 

Назва об’єкта 

Строки 

викона

ння 

Загальний 

обсяг 

фінансу-

вання 

(тис.грн.) 

За рахунок бюджетів  

Обласний 

бюджет 

(тис.грн) 

Сільський 

бюджет 

(тис.грн) 

Інші 

джерела 

(тис.грн) 

1 2 3 4 5 6 

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 

 

- 

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 

 

- 

Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання та 

водовідведення дільничної лікарні за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, с.Бенедиківці, вул.Бенедиківська, 2  

2022 1490,0 1490,0 - - 

Разом  3030,0 1490,0 1540,0 - 



      

   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцять четверта сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

09.12.2022 с.Великі Лучки                        №1763 

 

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, 15 листопада,                          

24 листопада 2022 року)   

 

07527000000 

(код бюджету) 

 

 

 

 

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

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

враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації – начальника Закарпатської обласної військової адміністрації від  05 

грудня 2022 року № 863 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік за 

рахунок перевиконання дохідної частини обласного бюджету, отриманих 

субвенцій із місцевих бюджетів, спрямування залишку освітньої субвенції і 

перерозподілу залишку субвенцій, що утворилися на початок періоду, у межах 

змін загального обсягу видатків” та лист головного розпорядника коштів 

сільського бюджету від 07 грудня 2022 року № 543/01-30, 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 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 2.1 до цього рішення.  

 3.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 2 до 

цього рішення. 

4. Внести зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм на 2022 рік згідно з додатком 3 до цього рішення.    

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

4 до цього рішення. 



6.Додатки 1-4, 2.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

7.Рішення набуває законної сили з моменту його прийняття. 

8.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 24 сесії  

      восього скликання  

      Великолучківської сільської ради 

      від 09.12.2022 року № 1763 

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   1 490 000,00 0,00 1 490 000,00 1 490 000,00 

41000000 
Від органів державного 

управління   
1 490 000,00 0,00 1 490 000,00 1 490 000,00 

41050000 

Субвенції з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 

1 490 000,00 0,00 1 490 000,00 1 490 000,00 

41053900 
Інші субвенції з 

місцевого бюджету  
1 490 000,00 0,00 1 490 000,00 1 490 000,00 

X Разом доходів 1 490 000,00 0,00 1 490 000,00 1 490 000,00 

            

            

Секретар Великолучківської 

сільської ради     Олена СТРОЇН 

            

            



                        Додаток 2   

                        
до рішення позачергової 24 сесії восього 
скликання 

                        
Великолучківської сільської 
ради   

                        від 09.12.2022 року № 1763   

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

  

075270

0000                               

(код бюджету)                           (грн.) 

Код 

Програм

ної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

місцевог

о 

бюджет

у 

Код 

Тип

ової 

прог

рамн

ої 

клас

ифік

ації 

вида

тків 

та 

кред

итув

ання 

місц

евог

о 

бюд

жету 

Код 

Функц

іональ

ної 

класи

фікації 

видатк

ів та 

кредит

ування 

бюдже

ту 

Найменуван

ня головного 

розпорядник

а коштів 

місцевого 

бюджету/ 

відповідальн

ого 

виконавця, 

найменуванн

я бюджетної 

програми 

згідно з 

Типовою 

програмною 

класифікаціє

ю видатків 

та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
усього 

видатки 

споживання 

з них 

видатк

и 

розвит

ку 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживання 

з них  

оплата праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці 

кому

наль

ні 

посл

уги 

та 

енер

гоно

сії 

видатки 

розвитку 

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

0100000     

Великолучк

івська 

сільська 

рада 

(головний 

розпорядник

) 

23 813 200,00 23 813 200,00 10 830 900,00 4 169 700,00   2 628 000,00 2 528 000,00 100 000,00     2 528 000,00 26 441 200,00 

0110000     

Великолучк

іувська 

сільська 

рада 

(відповідаль

ний 

виконавець) 

23 813 200,00 23 813 200,00 10 830 900,00 4 169 700,00   2 628 000,00 2 528 000,00 100 000,00     2 528 000,00 26 441 200,00 

0112152 2152 0763 

Інші 

програми та 

заходи у 

сфері 

охорони 

здоров`я 

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



 

0113230 3230 1070 

Видатки, 

пов`язані з 

наданням 

підтримки 

внутрішньо 

перемішени

м та/або 

евакуйовани

м особам у 

зв`язку із 

введенням 

воєнного 

стану 

1 540 000,00 1 540 000,00       1 490 000,00 1 490 000,00       1 490 000,00 3 030 000,00 

X X X УСЬОГО 163 223 150,00 163 123 150,00 111 974 800,00 12 925 510,00   6 784 200,00 4 583 600,00 2 200 600,00 409 800,00   4 583 600,00 
170 007 

350,00 

                                

                                

Секретар Великолучківської 

сільської ради         Олена СТРОЇН             

                                

                                



                        Додаток 2.1   

                        до рішення позачергової 24 сесії восього скликання 

                        Великолучківської сільської ради   

                        від 09.12.2022 року № 1763    

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 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету 

Код 

Типов

ої 

програ

мної 

класи

фікації 

видатк

ів та 

кредит

ування 

місцев

ого 

бюдже

ту 

Код 

Функц

іональ

ної 

класиф

ікації 

видатк

ів та 

кредит

ування 

бюдже

ту 

Найменування 

головного 

розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету/ 

відповідального 

виконавця, 

найменування 

бюджетної 

програми згідно з 

Типовою 

програмною 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

усього 
видатки 

споживання 

з них 

видатки 

розвитку 
усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

спожива

ння 

з них 

видатки 

розвитку оплата 

праці 

комун

альні 

послуг

и та 

енерго

носії 

оплата 

праці 

комун

альні 

послуг

и та 

енерго

носії 

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           1 490 000,00 1 490 000,00       1 490 000,00 1 490 000,00 

0100000     

Великолучківська 

сільська рада 

(головний 

розпорядник) 

          1 490 000,00 1 490 000,00       1 490 000,00 1 490 000,00 

0110000     

Великолучкіувська 

сільська рада 

(відповідальний 

виконавець) 

          1 490 000,00 1 490 000,00       1 490 000,00 1 490 000,00 



0113230 3230 1070 

Видатки, пов`язані з 

наданням підтримки 

внутрішньо 

перемішеним та/або 

евакуйованим 

особам у зв`язку із 

введенням воєнного 

стану 

          1 490 000,00 1 490 000,00       1 490 000,00 1 490 000,00 

2. У межах загального обсягу видатків                         

0100000     

Великолучківська 

сільська рада 

(головний 

розпорядник) 

                        

0110000     

Великолучкіувська 

сільська рада 

(відповідальний 

виконавець) 

                        

0112152 2152 0763 

Інші програми та 

заходи у сфері 

охорони здоров`я 

-1 540 

000,00 
-1 540 000,00                   -1 540 000,00 

0113230 3230 1070 

Видатки, пов`язані з 

наданням підтримки 

внутрішньо 

перемішеним та/або 

евакуйованим 

особам у зв`язку із 

введенням воєнного 

стану 

1 540 000,00 1 540 000,00                   1 540 000,00 

X X X УСЬОГО           1 490 000,00 1 490 000,00       1 490 000,00 1 490 000,00 

                                

                                

Секретар Великолучківської сільської ради         Олена СТРОЇН             

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

 

 

 

 



            Додаток 3 

            до рішення позачергової 24 сесії восього скликання 

            Великолучківської сільської ради 

            від 09.12.2022 року № 1763 

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

                    

07527000000                 

(код бюджету)               (грн.) 

Код 

Програмної 
класифікації 

видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету 

Код 

Типової 
програмн

ої 

класифіка

ції 
видатків 

та 

кредитува
ння 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функці
онально

ї 

класифі

кації 
видаткі

в та 

кредиту
вання 

бюджет

у 

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) 

    1 490 000,00 - 1 490 000,00 1 490 000,00 

0110000     

Великолучкіувс

ька сільська 

рада 
(відповідальний 

виконавець) 

    1 490 000,00 - 1 490 000,00 1 490 000,00 

0112152 2152 0763 

Інші програми та 

заходи у сфері 

охорони 
здоров`я 

Програма 

„Підтримки 

діяльності 
закладів охорони 

Рішення сесії 

Великолучківської 
сільської ради від  

04.02.2022  № 1518 

(із змінами) 

-1 540 

000,00 
-1 540 000,00     



здоров’я” на 2022 

рік 

0113230 3230 1070 

Видатки,пов'язан

і з наданням 
підтримки 

внутрішньо 

переміщеним, та 
/або 

евакуйованим 

особам у зв'язку 

із введенням 
воєнного стану 

Програма 

„Підтримки 

діяльності 
закладів охорони 

здоров’я” на 2022 

рік 

Рішення сесії 
Великолучківської 

сільської ради від  

04.02.2022  № 1518 
(із змінами) 

3 030 000,00 1 540 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00 

X X X УСЬОГО Х X 1 490 000,00  0,00  1 490 000,00  1 490 000,00  

Секретар сільської ради      Олена СТРОЇН 

                    

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток 4   

      

до рішення позачергової 

24 сесії восьмого 

скликання   

      Великолучківської сільської ради 

                                                                   від 09.12.2022 року №1763    

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 
  

        
        

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету   

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету   1 490 000,00 
  

07100000000 

Обласний бюджет Закарпактської області  (Капітальний ремонт 

внутрішньої систем водопостачання та водовідведення дільничної 

лікарні за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, 

с.Бенедиківці, вул.Бенедиківська,2) 

1 490 000,00 

  

X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  1 490 000,00   

X загальний фонд -   

X спеціальний фонд 1 490 000,00   

      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   

          

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

Х Х загальний фонд 0,00   

Х Х спеціальний фонд     

Секретар сільської ради Олена СТРОЇН   



  

                                                                                                  

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцять четверта сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.12.2022 с.В.Лучки                 № 1764 

 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

 

Розглянувши та обговоривши розроблену Товариством з обмеженою 

відповідальністю «МОЯ ЗЕМЛЯ» технічну документацію з нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту 

с.Зняцьово Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області, керуючись ст. 12, 201 Земельного кодексу України,        

ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст.271 Податкового кодексу 

України,  п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту с.Зняцьово 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області, розроблену ТОВ «МОЯ ЗЕМЛЯ». 

      2. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок підлягає щорічній 

індексації відповідно до вимог діючого законодавства. 

      3.   Оприлюднити дане рішення згідно вимог чинного законодавства. 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську 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 четверта сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.12.2022 с.В.Лучки                 № 1765 

 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

 

Розглянувши та обговоривши розроблену Товариством з обмеженою 

відповідальністю «МОЯ ЗЕМЛЯ» технічну документацію з нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту 

с.Кальник Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області, керуючись ст. 12, 201 Земельного кодексу України,        

ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст.271 Податкового кодексу 

України,  п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту с.Кальник 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області, розроблену ТОВ «МОЯ ЗЕМЛЯ». 

      2. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок підлягає щорічній 

індексації відповідно до вимог діючого законодавства. 

      3.   Оприлюднити дане рішення згідно вимог чинного законодавства. 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську 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 четверта сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.12.2022 с.В.Лучки                 № 1766 

Про  дострокове припинення 

 повноважень  депутата Великолучківської сільської ради  
 

 

Керуючись  пунктом 14 частини 1 статті 26  Закону України «Про 

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

України «Про статус депутатів місцевих рад», статтею 90 Закону України 

«Про місцеві вибори», розглянувши заяву депутата Великолучківської 

сільської ради  VIIІ скликання, обраного за виборчим списком ПП «Слуга 

народу» Габовди Василя Васильовича від 24.11.2022 року про складання ним  

депутатських повноважень, Великолучківська сільська рада  ВИРІШИЛА: 

          1. Достроково припинити депутатські повноваження депутата 

Великолучківської сільської ради  ради  VIIІ скликання, обраного за виборчим 

списком ПП «Слуга народу» Габовди Василя Васильовича у зв’язку з його 

особистою заявою про складання депутатських повноважень. 

          2. Направити дане рішення до Великолучківської сільської 

територіальної виборчої комісії Мукачівського району для відповідного 

реагування згідно чинного законодавства. 

         3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради. 

         4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 


	- додаток до Програми „Підтримки діяльності закладів охорони здоров’я” на 2022 рік замінити додатком 1 Завдання і заходи з виконання Програми „Підтримки діяльності закладів охорони здоров’я” на 2022 рік в новій редакції згідно додатку 1 до даного ріше...
	- доповнити додатком 2 Перелік об’єктів комунальної власності з капітального та поточного ремонту будівель (приміщень) для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб згідно додатку 2 до даного рішення відповідно.
	Р І Ш Е Н Н Я
	Р І Ш Е Н Н Я (1)
	Р І Ш Е Н Н Я (2)

