
                                                                                     

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022 с.Великі Лучки   № 1767 

 

 

 

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

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

9 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частиною 12 статті 85 

Закону України «Про місцеві вибори», розпорядження Кабінету Міністрів 

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

плану формування  територій громад Закарпатської області», враховуючи 

постанову Великолучківської сільської територіальної виборчої комісії №48 від 

17.12.2022 року та подані матеріали,   Великолучківська сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти до відома факт початку повноваженнь депутата 

Великолучківської сільської ради VІІІ  скликання: 

        Козар Івана Юрійовича, 06.06.1977 року народження. 

  2. Видати  депутату Великолучківської сільської ради VІІІ  скликання 

посвідчення депутата Великолучківської сільської ради. 

 

Сільський голова                                                                  Василь КОШТУРА 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Про початок повноважень депутата 

Великолучківської сільської ради    

 



 

        

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята сесія восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20.12.2022 с.Великі Лучки                        №1768 

Про внесення змін та доповнення до Програми соціального захисту 

населення „Турбота” Великолучківської сільської ради на 2022 рік 

 

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

самоврядування в Україні”, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу 

України, розглянувши подані зміни до Програми соціального захисту населення 

„Турбота” Великолучківської сільської ради на 2022 рік, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 1.Внести наступні зміни та доповнення до Програми соціального захисту 

населення „Турбота” Великолучківської сільської ради на 2022 рік (із змінами), 

затвердженої рішенням чотирнадцятої  сесії восьмого скликання від 20 грудня 

2021 року  № 1352, а саме:  

1.1. Підпункт 1, 2 абзацу 1 пункту 4 „Обґрунтування шляхів і засобів 

розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання 

Програми” доповнити підпунктом: 

- одноразова грошова допомога мешканцям Великолучківської сільської 

ради, які зареєстровані, фактично проживають та проживають без реєстрації не 

менше двох років внаслідок пошкодження (зруйнування пожежею) нерухомого 

майна. 

1.2. Викласти в новій редакції пункт 6 „Напрями діяльності, перелік 

завдань і заходів та результативні показники по Програмі "Турбота" на                   

2022 рік”  згідно додатку  до даного рішення відповідно. 

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою соціального захисту населення „Турбота” 

Великолучківської сільської ради 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  

доя двадцять п′ятої сесії восьмого 

скликання Великолучківської 

сільської ради 

від 20.12.2022 № 1768 

 

6. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів та результативні показники по Програмі "Турбота" на 2022 рік 

 

 

№ п/п Перелік заходів Програми 
Строки 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Сума одноразової 

виплати на одну 

особу в 2022 році 

(гривень) 

Усього витрати 

(гривень) 

1 

 надання адресної одноразової грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради - 

військовослужбовцям та особам, що беруть участь в  

захисті України проти широкомасштабного вторгнення 

російської федерації в Україну, які зареєстровані, 

фактично проживають та проживають без реєстрації не 

менше двох років і були мобілізовані (залучені) для 

захисту України проти широкомасштабного вторгнення 

російської федерації в Україну,  з території  

Великолучківської сільської ради, а саме: 

 - при пораненні в захисті України проти 

широкомасштабного вторгнення російської федерації в 

Україні: 

 легкі поранення 

 важкі поранення; 

 важкі поранення з подальшим отриманням 

групи інвалідності 

2022 рік 

Великолучківська 

сільська рада Сільський бюджет 

 

 

 

 

 

 

5000,00                       

10000,00                       

15000,00 

150000,00 



- при загибелі в захисті України проти 

широкомасштабного вторгнення російської федерації в 

Україну 2022 рік 

Великолучківська  

сільська рада Сільський бюджет 10000,00 50000,00 

№ п/п Перелік заходів Програми 
Строки 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Сума одноразової 

виплати на одну 

особу в 2022 році 

(гривень) 

Усього витрати 

(гривень) 

2 

надання щорічної адресної грошової допомоги  

мешканцям Великолучківської сільської ради – 

призваним у Збройні Сили України, Національну 

Поліцію, Державну прикордонну службу України, 

територіальну оборону України для захисту України 

проти широкомасштабного вторгнення російської 

федерації в Україну з території  Великолучківської 

сільської ради, які зареєстровані, фактично проживають 

та проживають без реєстрації не менше двох років на 

території  Великолучківської сільської ради 
2022 рік 

Великолучківська   

сільська рада Сільський бюджет 3000,00 390000,00 

3 

надання щорічної адресної  грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради  учасникам 

АТО (ООС) (58 осіб) 
2022 рік 

Великолучківська 

сільська рада Сільський бюджет 3000,00 174000,00 

4 

надання щорічної адресної грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради 

ліквідаторам аварії на ЧАЕС (27 осіб) 2022 рік 

Великолучківська  

сільська рада Сільський бюджет 3000,00 81000,00 

5 

 надання щорічної  адресної  грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради учасникам 

бойових дій в Афганістані (21 осіб) 
2022 рік 

Великолучківська 

сільська рада Сільський бюджет 3000,00 63000,00 



6 

 надання одноразової виплати на поховання для 

мешканців сіл Великолучківської сільської ради, які на 

день смерті були зареєстровані на території сільської 

ради, не досягли пенсійного віку і не перебувають у 

трудових відносинах  2022 рік 

Великолучківська  

сільська рада Сільський бюджет 3000,00 105000,00 

7 

надання одноразової  адресної грошової допомоги дітям-

інвалідам    згідно списків, наявних у Великолучківській 

сільській раді                 (95 осіб) 2022 рік 

Великолучківська  

сільська рада Сільський бюджет 2000,00 190000,00 

№ п/п Перелік заходів Програми 
Строки 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Сума одноразової 

виплати на одну 

особу в 2022 році 

(гривень) 

 

Усього витрати 

(гривень) 

8 

надання одноразової адресної матеріальної допомоги  

інвалідам  І групи згідно списків, наявних у 

Великолучківській сільській раді (для отримання 

допомоги необхідно надати документ, який посвідчує 

інвалідність, допомога надається особі, яка зареєстрована 

та проживає на території Великолучківської сільської 

ради не менше двох років, допомога надається до дня 

села)  (65 осіб) 
2022 рік 

Великолучківська  

сільська рада Сільський бюджет 2000,00 130000,00 

9 

забезпечення соціального захисту внутрішньо 

переміщених осіб та/ або евакуйованих їх тимчасового 

проживання та харчування у зв’язку введенням воєнного 

стану на території України, а саме: 

 

послуги з харчування 

 2022 рік 

Великолучківська  

сільська рада Сільський бюджет - 190000,00 

продукти харчування 
2022 рік 

Великолучківська  

сільська рада Сільський бюджет - 190000,00 

10 одноразова грошова допомога мешканцям 

Великолучківської сільської ради, які зареєстровані, 

фактично проживають та проживають без реєстрації не 
25022 рік 

Великолучківська  

сільська рада Сільський бюджет 50000,00 50000,00 



менше двох років внаслідок пошкодження (зруйнування 

пожежею) нерухомого майна. 

 

* Виплата допомог по Програмі соціального захисту населення „Турбота” Великолучківської сільської ради на 2022 рік не впливають по отриманню грошових чи інших 

допомог з інших джерел фінансування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята сесія восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20.12.2022 с.Великі Лучки                        № 1769 

 

 

Про затвердження Програми соціального захисту населення 

 „Турбота” Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

     

 

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

самоврядування в Україні”, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, з 

метою запровадження додаткових гарантій соціального захисту найбільш соціально 

незахищених мешканців громади, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму соціального захисту населення „Турбота”  

Великолучківської сільської ради на 2023 рік згідно додатку. 

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради передбачити 

фінансування Програми в 2023 році в межах наявного фінансового ресурсу 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



     

    ЗАТВЕРДЖЕНО 

    рішення  двадцять п′ятої сесії                

восьмого скликання Великолучківської 

сільської ради                                                                                           

20.12.2022 № 1769 

 

ПРОГРАМА  

соціального захисту населення „Турбота” 

 Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

 

Вступ 

Конституцією  України  гарантовано  соціальний  захист  та  гідний  рівень 

життя кожному громадянину України. Соціальний захист незахищених верств 

населення передбачає ряд заходів, направлених на зниження рівня бідності та 

покращення  життя,  матеріальних  умов  малозабезпечених  сімей,  одиноких громадян 

похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, інших сімей, що опинилися в 

скрутному матеріальному становищі. 

Враховуючи фінансово-економічну ситуацію в країні виникає необхідність 

посилення соціальної підтримки окремих категорій громадян. 

          Тому одним з першочергових завдань органів місцевого самоврядування є 

розвиток системи соціального захисту та соціального  обслуговування громадян, які 

гостро потребують надання допомоги.           

         Програму соціального захисту населення „Турбота” на 2023 рік (далі – Програма) 

розроблено відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів 

України, а саме: „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, „Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, „Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про поховання та похоронну справу”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 31січня 2007 року № 99 „Про 

затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких 

категорій осіб, яка зобов’язалася поховати померлого” та інших законодавчо -

нормативних актів. 

1. Загальні положення 

У сучасних економічних умовах турбота про громадян набуває особливого 

значення. І головне спрямування соціальної політики як на рівні держави, так і на рівні 

громади - це створення комплексу правових, економічних, психологічних, освітніх та 

інших заходів задля поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації, 

повернення до повноцінного життя  громадян, які потребують соціальних допомог і 

послуг.  

                     



 Прийняття Програми забезпечить надання матеріальної допомоги, інших видів 

соціальної підтримки різним категоріям жителів територіальної  громади  з метою 

поліпшення їх становища, надання відповідної інформації жителям про державні, 

громадські, релігійні організації, що здійснюють діяльність у сфері надання соціальних 

послуг. 

            Під час розробки Програми враховували необхідність забезпечення ефективного 

розв’язання соціальних проблем громади шляхом поєднання завдань і заходів, які 

спрямовані на підвищення якості надання соціальної допомоги її мешканцям. Основою 

Програми є збереження пріоритетних напрямів соціального захисту населення, які 

дозволяють приділити більше уваги найбільш соціально незахищеним мешканцям 

громади та реально підтримувати їхню життєдіяльність, впровадження в дію пропозицій 

громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів, а також реалізація делегованих 

державою повноважень. 

Паспорт Програми наведено у додатку 1. 

 

2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

           Система соціального захисту передбачає захист громадян від негативних 

наслідків, пов’язаних із хворобами, старістю, самотністю, малозабезпеченістю, 

бездоглядністю, морально-психологічним станом та іншими життєвими негараздами, 

які вони часто не можуть подолати самостійно. Вжиття системних заходів щодо 

підвищення якості життя найбільш вразливих та незаможних верств населення, 

необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання 

поглибленню бідності на підставі виконання соціальних зобов’язань Великолучківської 

сільської ради  дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення сіл, 

створити систему захисту населення від соціальних ризиків в умовах реформування 

соціальної сфери та враховуючи надзвичайну ситуацію в Україні. При розробленні 

Програми провівся аналіз таких основних завдань:   

 вирішення невідкладних питань організаційно-правового, соціально-побутового 

та матеріально забезпечення ветеранів війни, учасників АТО/ООС, 

військовослужбовців та осіб, що беруть (брали) участь в захисті України проти 

широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну, ліквідаторів 

аварії на ЧАЕС, вимушених переселенців з інших областей України, які прибули 

на територію громади у зв’язку з різними обставинами, що склалися в державі; 

 виплата матеріальної допомоги жителям громади; 

 надання соціальних послуг, допомоги і підтримки сім'ям з дітьми, багатодітним, 

неповним сім'ям, сім'ям, які опікуються дітьми-сиротами, особам з інвалідністю, 

здійснення компенсаційних заходів соціального захисту населення; 

 надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа 

одиноких пенсіонерів і осіб з інвалідністю з метою їх підтримки і профілактики 

можливої асоціальної поведінки; забезпечення соціальної і матеріальної допомоги 

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо; 

 інші види соціального забезпечення. 

 



 3.Мета Програми 

           Метою Програми соціального захисту населення „Турбота” Великолучківської 

сільської ради на 2023 рік є суттєве підвищення ефективності системи соціальної 

допомоги територіальної громади та вирішення невідкладних питань організаційного, 

матеріального та соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. Пріоритетні напрями: формування комплексної системи 

соціального захисту ветеранів війни та інших громадян похилого віку, осіб з 

інвалідністю, які потребують соціальної підтримки; забезпечення соціальною і 

матеріальною допомогою вимушених переселенців з інших областей України; 

забезпечення соціальною і матеріальною допомогою осіб, які брали безпосередню 

участь у забезпеченні та проведенні антитерористичної операції на сході України, 

перебуваючи, безпосередньо, в районах її проведення, та членів їх сімей; забезпечення 

соціальною і матеріальною допомогою військовослужбовців та осіб, що беруть (брали) 

участь в захисті України проти широкомасштабного вторгнення російської федерації в 

Україну; підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; надання соціальної допомоги малозабезпеченим 

верствам населення з метою їх підтримки та профілактики можливої асоціальної 

поведінки; надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з 

обмеженими фізичними можливостями. 

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

      Керуючись Програмою соціального захисту населення „Турбота” 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік пріоритетними завданнями є: 

- надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради - військовослужбовцям та особам, що беруть участь в  захисті України 

проти широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну, які 

зареєстровані, фактично проживають та проживають без реєстрації не менше двох років 

і були мобілізовані (залучені) для захисту України проти широкомасштабного 

вторгнення російської федерації в Україну,  з території  Великолучківської сільської 

ради (протягом року при наявності коштів), а саме: 

 при пораненні в захисті України проти широкомасштабного вторгнення 

російської федерації в Україну; 

 при загибелі в захисті України проти широкомасштабного вторгнення 

російської федерації в Україну; 

      - надання щорічної адресної грошової допомоги  мешканцям Великолучківської 

сільської ради – призваним у Збройні Сили України, Національну Поліцію, Державну 

прикордонну службу України, територіальну оборону України для захисту України 

проти широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну з території  

Великолучківської сільської ради, які зареєстровані, фактично проживають та 

проживають без реєстрації не менше двох років на території  Великолучківської 

сільської ради протягом року при наявності коштів; 

     - надання щорічної адресної грошової допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради учасникам АТО (ООС) протягом року при наявності коштів; 



      - надання щорічної адресної грошової допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради ліквідаторам аварії на ЧАЕС протягом року при наявності коштів; 

       - надання щорічної адресної грошової допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради учасникам бойових дій в Афганістані протягом року при наявності 

коштів; 

- надання одноразової виплати на поховання для мешканців сіл Великолучківської 

сільської ради, які на день смерті були зареєстровані на території сільської ради, не 

досягли пенсійного віку і не перебували у трудових відносинах; 

 - надання одноразової  адресної грошової допомоги дітям-інвалідам    згідно 

списків, наявних в Великолучківській сільській раді (для отримання допомоги 

необхідно надати документ, який посвідчує інвалідність, допомога надається особі, яка 

зареєстрована та проживає на території Великолучківської сільської ради не менше двох 

років), протягом року при наявності коштів; 

  - надання одноразової адресної матеріальної допомоги  інвалідам І групи згідно 

списків, наявних в Великолучківській сільській раді (для отримання допомоги 

необхідно надати документ, який посвідчує інвалідність, допомога надається особі, яка 

зареєстрована та проживає на території Великолучківської сільської ради не менше двох 

років), протягом року при наявності коштів. 

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачаються при формуванні 

показників сільського бюджету, виходячи з реальних можливостей. 

           Виконання Програми забезпечується за рахунок коштів  Великолучківського 

сільського бюджету з урахуванням його можливостей у кожному бюджетному році в 

межах асигнувань, передбачених на соціальний захист та соціальне 

забезпечення(додаток 2 до Програми). 

          Категорія громадян, на яких поширюється дія Програми: незаможні верстви 

населення, пільгова категорія громадян, діти до 18 (вісімнадцять) років. 

           

5.Завдання та результативні показники Програми 

           Безумовне цілеспрямоване виконання заходів Програми забезпечить: 

– підвищення ефективності системи соціальної підтримки та покращення рівня і 

якості життя громадян; 

– надання додаткових соціальних гарантій для покращення соціального 

самопочуття людини, підтримання належного морально-психологічного стану; 

– позитивні зрушення на шляху до зростання рівня добробуту різних за 

соціальними і віковими ознаками цільових груп населення з урахуванням їхніх реальних 

потреб; 

– удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим 

верствам населення, посилення адресної спрямованості; 

– подальший розвиток системи надання соціальних і реабілітаційних послуг; 

– активізацію ролі людей похилого віку в соціумі для задоволення власних і 

водночас суспільно позитивних потреб та інтересів; 

          Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до Програми. 

 

6.Система управління та контроль за виконанням Програми 



           Координацію та виконання Програми здійснює Великолучківська сільська рада  

та виконавчий комітет  Великолучківської сільської ради. Контроль за виконання 

Програми здійснює постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

Великолучківської сільської ради. 

           Всі види допомоги здійснюються через  відділ бухгалтерського обліку та 

звітності сільської ради адресно, на підставі рішення сесії Великолучківської сільської 

ради або розпорядження сільського голови, шляхом перерахування коштів на особистий 

рахунок заявника.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

                                                                                                          до Програми   

 

ПАСПОРТ 

Програма соціального захисту населення „Турбота”  

Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

Найменування 

Програми 

Програма соціального захисту населення „Турбота” 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік 



Підстава для 

розроблення 

Програми 

 

 

 

 

 

 

Конституція України, Бюджетний кодексу України, 

Закони України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, „Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні”, „Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”, „Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні”, „Про поховання та 

похоронну справу”, Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31.01.07 № 99 „Про затвердження 

Порядку надання матеріальної допомоги на 

поховання деяких категорій осіб, яка зобов’язалася 

поховати померлого”, інші законодавчо-нормативні 

акти. 

Ініціатори 

розроблення 

Програми 

Великолучківська сільська рада 

Розробник Програми Великолучківська сільська рада;                                  

Виконавчий комітет Великолучківської сільської ради 

Відповідальні 

виконавці Програми 

Великолучківська сільська рада. 

Строки реалізації 

Програми 

2023 рік 

Джерела 

фінансування 

Програми 

 

Бюджет Великолучківської сільської ради 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього: 

1398,0 тис. гривень 

У тому числі за 

рахунок сільського 

бюджету 

1398,0 тис. гривень 

                                                                                                           

                                                                                                             

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 2 

                                                                                                              до Програми 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 



Програми соціального захисту населення „Турбота” Великолучківської сільської 

ради на 2023 рік 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити для 

виконання Програми 

Всього витрат на виконання Програми,                

тис. гривень 

2023 рік 

Обсяг ресурсів усього (тис. 

грн), у тому числі: 
1398,0 

сільський бюджет 1398,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    Додаток 3 

                                                                                                                                                                                        до Програми 

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання  Програми соціального захисту населення „Турбота” Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

 

 

№ 

п/п 

 

Перелік заходів Програми 

Строки 

викона 

ння 

заходу 

 

Виконавець 

 

Джерело 

фінан       

сування 

Сума виплатна 

одну особу в 2023 

році (гривень) 

 

Обсяги 

фінан 

сування, 

гривень. 

2023 рік 

Очікуваний результат та 

результативні показники 

виконання завдань 

1 

надання адресної одноразової грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради - 

військовослужбовцям та особам, що беруть  участь 

в захисті України проти широкомасштабного 

вторгнення російської федерації в Україну, які 

зареєстровані, фактично проживають та 

проживають без реєстрації не менше двох років і 

були мобілізовані (залучені) для захисту України 

проти широкомасштабного вторгнення російської 

федерації в Україну, з території Великолучківської 

сільської ради, а саме: 

-при пораненні в захисті України проти 

широкомасштабного вторгнення російської 

федерації в Україну: 

 легкі поранення; 

 важкі поранення; 

 важкі поранення з подальшим отриманням 
групи інвалідності. 

 

2023 рік 

Великолуч-

ківська 

сільська рада 

сільський 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,00 

10000,00 

15000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200000,00 

Виплата адресної 

одноразової грошової 

допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської 

ради - військовослужбовцям 

та особам, що беруть  участь 

в захисті України проти 

широкомасштабного 

вторгнення російської 

федерації в Україну при 

пораненні та загибелі 

-при загибелі в захисті України проти 

широкомасштабного вторгнення російської 

федерації в Україну 

2023 рік 

Великолучків

ська сільська 

рада 

сільський 

бюджет 
10000,00 50000,00 

2 

надання щорічної адресної грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради – 

призваним у Збройні Сили України, Національну 

Поліцію, Державну прикордонну службу України, 

територіальну оборону України для захисту 

України проти широкомасштабного вторгнення 

2023 рік 

Великолучків

ська сільська 

рада 

Сільський 

бюджет 
3000,00  390000,00 

 

Виплата щорічної адресної 

грошової допомоги 

мешканцям 

Великолучківської сільської 

ради – призваним у Збройні 



російської федерації в Україну з території 

Великолучківської сільської ради, які 

зареєстровані, фактично проживають та 

проживають без реєстрації не менше двох рокі на 

території Великолучківської сільської ради 

Сили України, Національну 

Поліцію, Державну 

прикордонну службу 

України, територіальну 

оборону України для 

захисту України проти 

широкомасштабного 

вторгнення російської 

федерації в Україну 

 

3 

надання щорічної адресної грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради 

учасникам АТО (ООС) (58 осіб) 

2023 рік 

Великолучків

ська сільська 

рада 

Сільський 

бюджет 
3000,00 174000,00 

Виплата 58 особам щорічної 

адресної грошової допомоги 

мешканцям 

Великолучківської сільської 

ради учасникам АТО (ООС) 

4 

надання щорічної адресної грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради 

ліквідаторам аварії на ЧАЕС (27 осіб) 

2023 рік 

Великолучків

ська сільська 

рада 

Сільський 

бюджет 
3000,00 81000,00 

Виплата 27 особам щорічної 

адресної грошової допомоги 

мешканцям 

Великолучківської сільської 

ради ліквідаторам аварії на 

ЧАЕС 

5 

надання щорічної адресної грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради 

учасникам бойових дій в Афганістані (21 осіб) 

2023 рік 

Великолучків

ська сільська 

рада 

Сільський 

бюджет 
3000,00 63000,00 

Виплата 21 особам щорічної 

адресної грошової допомоги 

мешканцям 

Великолучківської сільської 

ради учасникам бойових дій 

в Афганістані 

6 

надання одноразової виплати на поховання для 

мешканців сіл Великолучківської сільської ради, 

які на день смерті були зареєстровані на території 

сільської ради, не досягли пенсійного віку і не 

перебували у трудових відносинах 

2023 рік 

Великолучків

ська сільська 

рада 

Сільський 

бюджет 
3000,00 120000,00 

Виплата одноразової 

виплати на поховання для 

мешканців сіл 

Великолучківської сільської 

ради, які на день смерті 

були зареєстровані на 

території сільської ради, не 

досягли пенсійного віку і не 

перебували у трудових 

відносинах 

7 

надання одноразової  адресної грошової допомоги 

дітям-інвалідам    згідно списків, наявних в 

Великолучківській сільській раді (95 осіб) 

2023 рік 

Великолучків

ська сільська 

рада 

Сільський 

бюджет 
20000,00 190000,00 

Виплата 95 особам 

одноразової  адресної 

грошової допомоги дітям-

інвалідам     



8 

надання одноразової адресної матеріальної 

допомоги  інвалідам І групи згідно списків, 

наявних в Великолучківській сільській раді (65 

осіб) 

2023 рік 

Великолучків

ська сільська 

рада 

Сільський 

бюджет 
2000,00 130000,00 

Виплата 65 особам 

одноразової адресної 

матеріальної допомоги  

інвалідам І групи  

РАЗОМ за Програмою 1398000,00  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п′ята сесія восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022 с.Великі Лучки                        № 1770 

 

Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2023 рік  

     

 

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

самоврядування в Україні”, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу 

України, з метою благоустрою населених пунктів Великолучківської  сільської 

територіальної громади,  Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму благоустрою населених пунктів Великолучківської 

сільської територіальної громади на 2023 рік  згідно  додатку.  

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради передбачити 

фінансування Програми в 2023 році в межах наявного фінансового ресурсу 

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 

 

 

 

 

 

 



 

    ЗАТВЕРДЖЕНО 

    рішення  двадцять п′ятої сесії                

восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради                                                                                           

20.12.2022 № 1770 

 

 

ПРОГРАМА 

 благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2023 рік  

 

Вступ 

 

              Програма благоустрою населених пунктів Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2023 рік розроблена на виконання Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про благоустрій 

населених пунктів", Закону України "Про охорону навколишнього природного 

середовища", Закону України "Про відходи", Закону України "Про охорону 

атмосферного повітря", Закону України "Про охорону і використання 

пам’ятників історії і культури", Закону України "Про поховання та похоронну 

справу". 

 

1. Загальні положення. 

 

Благоустрій громади – це комплекс робіт з інженерного захисту, 

розчищення та озеленення території, а також ряд соціально-економічних, 

організаційно-правових та екологічних заходів із поліпшення клімату, 

санітарного очищення території громади. 

Сучасна громада Великолучківської сільської територіальної громади – 

система управління усіх сфер суспільного життя якого спрямовується на те, щоб 

піднести життєвий рівень населення до європейського зразка. В громаді 

розвиваються підприємства приватного бізнесу,  по мірі можливості вирішується 

та вдосконалюється базове забезпечення та покращення матеріально-технічної  

частини  дошкільних та освітніх,  бібліотечних та медичних закладів. До складу 

Великолучківської сільської територіальної громади входять 17 населених 

пунктів: В.Лучки, Ракошино, Кайданово, Руське, Бенедиківці. Чопівці, Домбоки, 

Кальник, Кузьмино, Медведівці, Руська Кучава, Шкуратівці Зняцьово, Вінково, 

Драгиня, Кінлодь, Червеньово. За останні роки у населених пунктах громади  

проведено значну роботу у сфері благоустрою вулиць, ремонту доріг,  

зовнішнього освітлення, благоустрою кладовищ, а також вивезенню твердих 

побутових відходів та інших робіт. 

Програма благоустрою розроблена для здійснення ефективних і 

комплексних заходів з утримання території громади в належному санітарному 

стані, поліпшення його естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього 



освітлення, поточного ремонту доріг, збереження об’єктів загального 

користування, ліквідації стихійних звалищ. 

           Ця Програма може доповнюватися новими розділами та напрямами, 

уточнюватись у відповідності з бюджетними надходженнями. 

           Паспорт Програми наведено у додатку 1 

    

2.Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

 

               Програмою благоустрою передбачається проведення конкретної роботи 

в наступних напрямах: 

 приведення громади до рівня європейських норм (утримання історико-

архітектурної спадщини, пам’ятників, площ, вулиць, тротуарів, встановлення та 

поновлення вказівників, табличок з назвами вулиць, дорожніх знаків, розмітки; 

тощо); 

 покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів 

(організація роботи по прибиранню населених пунктів, забезпечення 

своєчасного і повного збору та вивезення ТПВ та нечистот, запобіганню 

виникнення стихійних сміттєзвалищ, формування крон дерев, косовиця трави); 

 утримання, догляд, насадження дерев, зрізка аварійних, сухих, утримання 

клумб, газонів, смуг зелених насаджень; 

 забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, тротуарів  (поточне 

утримання, продовження робіт з реконструкції та встановленню нових ліній 

зовнішнього освітлення  з застосування технологій та елементів 

енергозберігання); 

  продовження робіт по впорядкуванню території існуючих  та відкриття 

нових кладовищ по населених пунктах сільської територіальної громади; 

 створення дитячих майданчиків, спортивних площадок, тощо; 

 організація робіт з благоустрою, прибирання населених пунктів до 

відзначення державних свят, релігійних свят,  

 організація робіт з благоустрою в зонах масового відпочинку населення; 

 проведення профілактичної, роз’яснювальної роботи серед населення, 

власників комерційних структур, щодо дотримання правил благоустрою, 

санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, запровадження 

спільно з організацією, що займається вивозом ТПВ роздільного збору 

побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання, 

утримання в належному стані прибудинкової та прилеглої території. 

 

3. Мета Програми 

             

            Основною метою Програми благоустрою є реалізація комплексу заходів 

щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані, 

очищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, 

організаційно-правових і екологічних норм щодо поліпшення мікроклімату, 

санітарної очистки, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку 

населення. 

          Роботи з ремонту та утримання об'єктів благоустрою мають бути 

спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, 

підвищення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби. 



 

 

 

 

 

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

виконання Програми 

           

          Однією з найбільших проблем є формування зовнішнього вигляду 

населених пунктів, придання їм естетично привабливого вигляду, покращення 

умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення 

безпеки життєдіяльності населення. 

        Реалізація Програми благоустрою буде здійснюватись шляхом виконання 

містобудівних, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та 

економічно-обґрунтованих, першочергових заходів, що дадуть змогу 

забезпечити комплексний благоустрій території, а саме щодо: 

Загальних питань благоустрою: 

o дотримання вимог Правил благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади; 

o підвищення якості ремонту, утримання об’єктів благоустрою; 

o захист об’єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших 

незаконних дій, збереження їх функцій; 

o технічна оцінка та обґрунтованість використання машин і 

механізмів, що використовуються під час утримання та ремонту об’єктів 

благоустрою; 

o створення безпечних умов праці персоналу та безпечних виробничих 

умов під час утримання та ремонту об’єктів благоустрою; 

Зовнішнього освітлення: 

o належне утримання, поточний ремонт, заміна окремих елементів, 

ліквідація аварійно-небезпечних ділянок (ситуацій) об’єктів зовнішнього 

освітлення населених пунктів; 

o автоматизація управління зовнішнім освітленням; 

o переоснащення, реконструкція, встановлення зовнішнього 

освітлення із запровадженням сучасних енергозберігаючих технологій; 

Утримання зелених насаджень: 

o обробка, захист, догляд за зеленими насадженнями   

o облаштування та відновлення клумб, газонів, систематичний догляд 

за ними; 

o постійний догляд за станом, благоустрій парків, скверів, площ, та 

територій; 

Санітарна очистка: 

o розрахунок необхідної техніки та її використання для забезпечення 

належної санітарної очистки сіл (села); 

o ліквідація вогнищ лептоспірозу; 

Інженерний захист території: 

o організація відведення поверхневого стоку; 

o очистка системи дощової каналізації, поточний ремонт, промивка 

труб між люками до центральної каналізації. 



o розчистка від чагарників, мулу, побутового сміття водовідвідних 

каналів, мостових переходів під мостами та дорогами; 

              Заходи з виконання  Програми  благоустрою та показники їх 

результативності затверджуватимуться щорічно на сесії Великолучківської 

сільської ради територіальної громади при формуванні бюджету. 

       Виконання Програми благоустрою передбачено на період 2023 року 

щорічним аналізом використання коштів на заплановані роботи. 

            Фінансування видатків, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів сільського бюджету, наведених у додатку 2 до Програми. 

            У ході реалізації заходів Програми благоустрою можливі корегування, 

зміни, уточнення, доповнення пов’язані з фактичним надходженням коштів на 

реалізацію розділів програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних 

можливостей бюджету. 

 

5.Завдання та результативні показники Програми 

        

         Завдання і заходи з виконання Програми благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2023 рік визначено у 

додатку 3 до Програми. 

      У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:  

- забезпечення належного стану комунальних доріг;   

- покращення санітарного та естетичного стану сіл;     

- поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища та 

створення кращих умов для життєдіяльності населення; 

 - підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань 

благоустрою та санітарного очищення;  

- зменшення до мінімального рівня витрат і втрат при наданні послуг 

зовнішнього освітлення ;  

- освітлення території сіл громади відповідно до потреб громади;  

- збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок 

виконання робіт з поточного ремонту та послуг із технічного обслуговування. 

 

6.Система управління та контроль за виконанням Програми 

 

         Координацію та виконання Програми здійснює Великолучківська сільська 

рада  та виконавчий комітет  Великолучківської сільської ради  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

                                                                                                      Додаток 1 

                                                                                                          до Програми   

ПАСПОРТ 

Програми благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2023 рік  

  

Найменування 

Програми 

Програми благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 

2023 рік 

Підстава для 

розроблення Програми 

 

 

 

 

 

 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Закон України "Про благоустрій населених пунктів", 

Закон України "Про охорону навколишнього природного 

середовища", Закон України "Про відходи", Закон 

України "Про охорону атмосферного повітря", Закон 

України "Про охорону і використання пам’ятників історії 

і культури", Закон України "Про поховання та похоронну 

справу". 

Ініціатори розроблення 

Програми 

Великолучківська сільська рада 

Розробник Програми Великолучківська сільська рада;                                        

Виконавчий комітет Великолучківської сільської ради 

Відповідальні 

виконавці Програми 

Великолучківська сільська рада 

Строки реалізації 

Програми 

2023 рік 

Джерела фінансування 

Програми 

Бюджет Великолучківської сільської ради 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього: 

1314,6 тис. гривень 

У тому числі за 

рахунок сільського 

бюджету  

1314,6 тис. гривень 

 



                                                                                                              Додаток 2 

                                                                                                              до Програми 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2023 рік  

  

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити для 

виконання Програми 

Всього витрат на виконання Програми, тис. 

гривень 

2023 рік 

Обсяг ресурсів усього (тис. 

грн), у тому числі: 
1314,6 

сільський бюджет 1314,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Додаток 3   до Програми 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

№ 

п/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, 

гривень.     2023 рік 

Очікуваний 

результат та 

результативні 

показники 

виконання завдань 

1 

Забезпечити поточне 

обслуговування мереж вуличного 

освітлення та установка нового 

На протязі 

року  

Великолучківська 

сільська рада 
сільський бюджет 

В межах 

кошторисних 

призначень на 2023 

рік 

Збільшення кількості 

відремонтованих 

світло точок, 

працюючих мереж 

освітлення 

2 
Забезпечити зимове утримання 

доріг 

Осінньо-

зимовий 

період 

Великолучківська 

сільська рада 
сільський бюджет 

В межах 

кошторисних 

призначень на 2023 

рік 

Збільшення площі 

доріг посипаних та 

очищених від снігу 

3 

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 

Великолучківська 

сільська рада 
сільський бюджет 

В межах 

кошторисних 

призначень на 2023 

рік 

Забезпечення якісного 

прибирання 

4 

Забезпечити озеленення 

територій, утримання зелених 

насаджень, косіння газонів, 

утримання парків 

Весняно-

осінній 

періоди 

Великолучківська 

сільська рада 
сільський бюджет 

В межах 

кошторисних 

призначень на 2023 

рік 

Відновлення зеленої 

зони 



 

 

5 

Закупівля інвентарю, матеріалів, 

елементів благоустрою, 

устаткування освітлювального, 

електроламп, кабелю, технічної 

солі  для проведення робіт по 

благоустрою 

На протязі 

року 

Великолучківська 

сільська рада 
сільський бюджет 

В межах 

кошторисних 

призначень на 2023 

рік 

Покращення 

благоустрою 

6 Інші послуги по благоустрою 
На протязі 

року 

Великолучківська 

сільська рада 
сільський бюджет 

В межах 

кошторисних 

призначень на 2023 

рік 

Покращення 

благоустрою 

7 

Усунення вогнищ лептоспірозу. 

Дератизація в приміщеннях та 

відкритих територіях. Дезінфекція 

та знезараження води в 

вододжерелах 

На протязі 

року 

Великолучківська 

сільська рада 
сільський бюджет 

В межах 

кошторисних 

призначень на 2023 

рік 

Покращення 

санітарних умов 

8 
Придбання спортивного 

інвентарю на майданчики 

На протязі 

року 

Великолучківська 

сільська рада 
сільський бюджет 

В межах 

кошторисних 

призначень на 2023 

рік 

Придбання 

спортивного 

інвентарю на 

майданчики 

 ВСЬОГО:    1 314 600,00   



 

                                                            

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п′ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20.12.2022 с.Великі Лучки                        № 1771 

 

Про затвердження  Програми надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі  

на 2023 рік 

     

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

самоврядування в Україні”, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу 

України, з метою соціального захисту та соціальної підтримки осіб, які 

потребують сторонньої  допомоги  шляхом надання якісних соціальних послуг, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на  2023 рік згідно  

додатку. 

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради передбачити 

фінансування Програми в 2023 році в межах наявного фінансового ресурсу 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



     ЗАТВЕРДЖЕНО 

    рішення  двадцять п′ятої сесії                

восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради                                                                                           

20.12.2022  № 1771  

 

ПРОГРАМА 

надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023 рік 

  

Вступ 

 

          Основними цілями надання соціальних послуг є профілактика і подолання 

складних життєвих обставин, мінімізація негативних наслідків складних 

життєвих обставин. 

         Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023 рік розроблено 

відповідно до Закону України „Про соціальні послуги”, Бюджетний кодекс 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року                      

№ 859 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”(із змінами), якою 

затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі,  наказ Міністерства соціальної політики України від                   

17 травня 2020 року № 150 „Про затвердження Методики обчислення 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг”,  

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 червня 2022 року 

за № 639/37975. 

1. Загальні положення 

         Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики, яка 

ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості 

життя. Об’єкти соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут. Програма 

спрямована на забезпечення системного підходу до організації соціального 

захисту непрацездатних громадян, створення умов для надання якісних 

соціальних послуг. Складні життєві обставини - обставини, що негативно 

впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, які особа не може 

подолати самостійно. Підставою для розроблення Програми є існування на 

території Великолучківської сільської ради окремих категорій населення, що 

мають проблеми із самообслуговуванням та потребують соціального захисту в 

частині надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі, зокрема 

це стосується осіб з інвалідністю I групи; дітей з інвалідністю; громадян 

похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворих, які через 

порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та 

самообслуговуватися; дітей, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими 

на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, та інші. Чинники, що можуть 

зумовити складні життєві обставини: 

       - похилий вік; 



       - часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті; 

       - невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування; 

       - інвалідність. 

Паспорт Програми наведено у додатку 1. 

 

2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

          

            З кожним роком збільшується кількість людей, які потребують 

сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, 

хворобами, які спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та 

можливості до самообслуговування. Погіршується стан здоров’я та 

відповідно здатність до самообслуговування людей похилого віку, особливо 

тих, які проживають далеко від родичів і не перебувають на обліку в 

територіальному центрі соціального  обслуговування (надання соціальних 

послуг). Прийняття програми забезпечить встановлення механізму 

призначення і виплати компенсації за догляд (далі - компенсація), що 

призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без 

провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без 

проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних 

послуг та надасть можливість громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю отримувати соціальні послуги у громаді за 

місцем їхнього проживання. 

   

3.Мета Програми 

 

            Мета цієї Програми полягає в забезпеченні найкращих інтересів 

отримувачів соціальних послуг, спрямованих на задоволення їх індивідуальних 

потреб відповідно до віку, статі, стану здоров’я, особливостей інтелектуального 

та фізичного розвитку, що сприятиме посиленню соціальної захищеності, 

створення умов щодо повернення до повноцінного життя, соціальної адаптації 

громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, не здатні до 

самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, шляхом виплати 

компенсації фізичним особам, які надають їм соціальні послуги на 

непрофесійній основі. 

 

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

Програми 

 

        Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги в розмірах, визначених 

рішенням сесії сільської ради у відповідності з вимогами діючого законодавства. 

Компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду 

без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без 

проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг, 

особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають (крім осіб, що 

обслуговуються соціальними службами). Призначення компенсації здійснюється 

сільською радою, в порядку встановленому діючим законодавством. 



         Перерахування коштів отримувачам допомоги здійснюється з сільського 

бюджету сільської ради на підставі щомісячних списків, сформованих 

управлінням соціального захисту населення Мукачівської райдержадміністрації. 

         Управління соціального захисту населення Мукачівської 

райдержадміністрації: 

 організовує систематизацію та зберігання інформації про осіб, які надають 

соціальні послуги, забезпечує її автоматизоване використання; 

        Фінансування видатків, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів сільського бюджету, наведених у додатку 2 до Програми. 

 

5.Завдання та результативні показники Програми 

 

         Основним завданнями Програми є соціальний захист та соціальна 

підтримка осіб, які потребують сторонньої допомоги: 

 соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують сторонньої 

допомоги  шляхом надання якісних соціальних послуг, спрямованих на 

підтримку життєдіяльності; 

 попередження виникнення  складних  життєвих  обставин; 

 створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих проблем. 

        Виконання завдання Програми буде вирішуватись шляхом реалізації 

заходів:  

         1) виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 

непрофесійній основі, спрямовані на підтримку життєдіяльності таких осіб; 

         2) виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

здійснюються в розмірах у відповідності з вимогами діючого законодавства. 

         Відповідно до вимог Постанови КМ України від 23 вересня 2020 року                   

№ 859 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі” розмір 

компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну 

особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного 

року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та 

середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні 

послуги. Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну 

компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає. 

         Виконання Програми дасть змогу посилити соціальний захист людей, які 

потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращанню умов їх проживання, 

врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили у складні 

життєві обставини і потребують соціальних послуг та забезпеченню безпеки і 

якості їх життя. 

          Заходи виконання Програми: 

     - забезпечення прийому документів;  

     - забезпечення своєчасної обробки прийнятих документів та призначення 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі; 

     - забезпечення своєчасної виплати нарахованої компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги; 



    - забезпечення перевірки даних отриманих від фізичних осіб, які надають 

соціальні послуги про їх доходи та здійснення контролю за наданням соціальних 

послуг шляхом проведення обстеження сім’ї; 

    - забезпечення розгляду скарг одержувачів соціальних послуг щодо неякісного 

їх надання. 

        Виконання Програми дасть змогу: 

- удосконалити існуючу систему соціального обслуговування громадян; 

- створити дієву систему надання допомоги вразливим групам населення, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати; 

- забезпечити найкращі інтереси отримувачів соціальних послуг; 

- розширити сфери соціальних послуг; 

- забезпечити якісне надання соціальних послуг;  

- забезпечить подолання або мінімізацію складних життєвих обставин для осіб, 

які в них перебувають;  

- сформувати в суспільстві потребу у відповідальному ставленні громадян при 

наданні допомоги людині, що потрапила у складні життєві обставини. 

        Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до 

Програми. 

 

6.Система управління та контроль за виконанням Програми 

           Координацію та виконання Програми здійснює Великолучківська сільська 

рада та відділ з питань соціального захисту населення Великолучківської 

сільської ради. Контроль за виконання Програми здійснює постійна комісія з 

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

інвестицій та міжнародного співробітництва Великолучківської сільської ради. 

           Всі види виплат здійснюються через відділ бухгалтерського обліку та 

звітності сільської ради, шляхом перерахування коштів на особистий рахунок 

заявника. Контроль за діяльністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги 

здійснює управління соціального захисту населення. 

          Головний розпорядник коштів щомісячно аналізує стан виконання 

Програми та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш 

ефективного використання бюджетних коштів. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     



                                                                                                      Додаток 1 

                                                                                                          до Програми   

 

ПАСПОРТ 

Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі  

на 2023 рік 

 Найменування 

Програми 

Програма надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі на 2023 рік 

Підстава для 

розроблення Програми 

 

 

 

 

 

 

Закон України „Про соціальні послуги”, Бюджетний 

кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України 

від 23 вересня 2020 року № 859 „Деякі питання 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній 

основі”(із змінами), якою затверджено Порядок подання 

та оформлення документів, призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі, наказ 

Міністерства соціальної політики України від 17 травня 

2022 року № 150 „Про затвердження Методики 

обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї 

для надання соціальних послуг”. 

Ініціатори розроблення 

Програми 

Великолучківська сільська рада;                                                             

Відділ з питань соціального захисту населення 

Великолучківської сільської ради 

Розробник Програми Великолучківська сільська рада;                                                             

Відділ з питань соціального захисту населення 

Великолучківської сільської ради 

Відповідальні 

виконавці Програми 

Великолучківська сільська рада;                                                             

Відділ з питань соціального захисту населення 

Великолучківської сільської ради;                            

Постійна комісія з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій 

та міжнародного співробітництва  Великолучківської 

сільської ради 

Строки реалізації 

Програми 

2023 рік 

Джерела фінансування 

Програми 

бюджет Великолучківської сільської ради 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього: 

120,0 тис. гривень 

у тому числі за рахунок 

сільського бюджету 

120,0 тис. гривень 



 

                                                                                                               Додаток 2 

                                                                                                              до Програми 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі  

на 2023 рік 

 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити для 

виконання Програми 

Всього витрат на виконання Програми,                    

тис. гривень 

2023 рік 

Обсяг ресурсів усього (тис. 

грн), у тому числі: 
120,0 

Сільський бюджет  120,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                                                                                                                                                                                     Додаток 3 

                                                                                                                                                                                                     до 

Програми 
 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання  Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні  

послуги з догляду на непрофесійній основі  

на 2023 рік 
 

 

№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строки 

виконання 

заходів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Обсяги 

фінансування, 

тис.грн.     

2023 рік 

Очікуваний 

результат та 

результативні 

показники 

виконання 

завдань 

1 

Реалізація державної 

політики в галузі 

соціального захисту 

населення окремих 

категорій громадян, 

які проживають на 

території 

Великолучківської 

територіальної 

громади 

Нарахування та 

виплати компенсації 

фізичним особам, 

які надають 

соціальні послуги з 

догляду на 

непрофесійній 

основі 

2023 

Великолучківська 

сільська рада;                                                             

Відділ з питань 

соціального 

захисту населення 

Великолучківської 

сільської ради 

сільський бюджет 120,0 

Соціальний захист 

людей, які 

потребують 

сторонньої допомоги, 

покращенню умов їх 

проживання, 

задоволення 

індивідуальних 

життєвих потреб та 

безпеки життя 

ВСЬОГО 120,0 
 



 

     

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п′ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20.12.2022 с.Великі Лучки                  № 1772 

 

Про затвердження Програми соціально-економічного і 

культурного розвитку Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

 

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

самоврядування в Україні”, з метою підвищення соціальних стандартів, екологічної 

безпеки, забезпечення сталого розвитку територій населених пунктів сільської ради, 

створення безпечних умов життєдіяльності населення, всебічного розвитку 

людського потенціалу, формування спроможної громади,  Великолучківська сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму соціально-економічного і культурного розвитку 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік згідно додатку. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

    ЗАТВЕРДЖЕНО 

    рішення  двадцять п′ятої сесії               

  восьмого скликання Великолучківської сільської ради                                                                                           

20.12.2022  № 1772 

 

ПРОГРАМА 

соціально-економічного і культурного розвитку 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

 

Вступ 

 

Програма соціально-економічного і культурного розвитку Великолучківської 

сільської ради на 2023 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог 

Конституції України, закону України „Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України”, закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету 

Міністрів України від             26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних 

і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проєктів 

Бюджетної декларації та державного бюджету"(із змінами), та інших нормативно-

правових актів, з метою аналізу соціально-економічної ситуації на території 

Великолучківської сільської ради за попередній період та визначення чинників, які 

стримують розвиток територіальної громади. 

 

1.Загальні положення 

 

          Враховуючи основні тенденції економічного і соціального розвитку 

Великолучківської сільської ради у 2023 році та  найбільш проблемні аспекти  

Програмою окреслені цілі, основні завдання та заходи економічного, соціального та 

культурного розвитку громади. Основними завданнями, на яких базується реалізація 

Програми, є підвищення конкурентоспроможної громади привабливої для інвестицій 

та зручної для бізнесу, покращення інфраструктури, забезпечення гідних умов життя 

та добробуту населення. 

         Програма соціально-економічного та культурного розвитку даної 

територіальної громади на 2023 рік ґрунтується на комплексі цільових програм, що 

спрямовані на вирішення нагальних проблем громади. Завдання і заходи Програми 

фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету громади, обласного та державного 

бюджетів, міжнародних фінансових організацій, інвесторів, суб’єктів 

господарювання та інших джерел не заборонених чинним законодавством України. 

          У разі необхідності, до Програми можуть бути внесені доповнення та 

коригування. Зміни та доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії 

Великолучківської сільської ради. 

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної 

діяльності сільської ради на 2023 рік, спрямовані на розвиток громади – роботи з 



благоустрою, виконання ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм 

власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та 

безпечного середовища життєдіяльності населення Великолучківської сільської ради. 

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської ради, 

субвенцій з державного, обласного бюджету. Заходи спрямовані на реалізацію єдиної 

політики розвитку території сільської територіальної громади, шляхом взаємодії із 

Закарпатською облдержадміністрацією, Мукачівською райдержадміністрацією, 

суб’єктами підприємницької діяльності, громадськості. 

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку сільської ради в 

2023 році, визначення нагальних проблем розроблено основні напрямки розвитку, 

пріоритети діяльності, а також основні завдання і заходи на 2023 рік. Організацію 

виконання заходів Програми здійснює виконком Великолучківської сільської 

ради. У процесі виконання  Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до 

Програми затверджуються сесією Великолучківської сільської ради за поданням 

виконкому сільської ради. Звітування про виконання Програми здійснюється за 

підсумками року. 

Програма економічного і соціального розвитку сільської ради на                 2023 рік 

базується та враховує головні цілі і завдання розвитку  Великолучківської сільської  

територіальної громади.  Основною метою розвитку  сільської  територіальної 

громади у 2023 році є збереження реальних доходів та поліпшення добробуту 

населення громади, створення нових робочих місць та отримання позитивного 

фінансового результату, розвиток та підтримка підприємництва, впровадження 

енергозберігаючих технологій на об`єктах комунальної сфери сільської ради. 

Програма містить основні показники економічного і соціального розвитку 

Великолучківської сільської територіальної громади  на 2023 рік. 

На території Великолучківської 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. Загальна кількість населення, станом на 

01.11.2Поточний 022 року становить                             22644 чоловік, з них В.Лучки – 

9039, Ракошино – 7465, Зняцьово – 4598 Кальник – 1542, в тому числі: 21 учасників 

бойових дій війни в Афганістані,                            58 учасників АТО (ООС), 27 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС; 414 багатодітних сімей, в яких 1566 дітей; 95 дітей-

інвалідів, 58 інвалідів І групи.  

  І. Оцінка економічного та соціального розвитку сільської ради 

Протягом січня-листопада 2022 рік Великолучківської сільської територіальної 

громади, проводилась значна робота спрямована на забезпечення зростання 

економіки сільської ради та вирішення проблемних питань в усіх галузях 

господарського комплексу сільської ради.   

  Серед платників, які забезпечують стабільні надходження до бюджету, є податок 

та збір на доходи фізичних осіб, податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, 

платники єдиного податку з фізичних та юридичних осіб, Орендна плата з юридичних 

осіб , акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

під акцизними товарами. 



   Для мобілізації коштів до сільських бюджетів протягом року посилено контроль 

за повнотою сплати платежів до сільського бюджету, термінами укладення договорів 

оренди на земельні ділянки, та їх реєстрації. Проводилась робота щодо залучення до 

сплати земельного податку та орендної плати суб’єктів господарювання, які 

використовують земельні ділянки для здійснення комерційної або виробничої 

діяльності без офіційного оформлення. 

Серед основних чинників, які негативно впливають на наповнення бюджету є: 

-  приховування реальної заробітної плати суб’єктами підприємницької діяльності; 

-  використання земель без оформлення договорів оренди; 

-  відсутність ринку збуту виробленої продукції підприємствами сільського 

господарства та населення. 

Населення сільської ради становить на 01.11.2022 року –                          22644 

чоловік; народилось станом на 01.11.2022 року –168 дітей; померло на 01.11.2022 

року  – 222 громадян; зареєстровано шлюбів на 01.11.2021 року –  35 шлюб.  

На території сільської ради знаходиться 6830 домогосподарств, в тому числі: в 

с.В.Лучки – 2530, с.Кальник - 315, с.Кузьмино - 102, с.Медведівці - 175, с.Р. Кучава – 

45, с.Шкуратівці -51, с.Зняцьово – 567, с.Вінково – 32, с.Драгиня -122, с.Кінлодь - 82, 

с.Червеньово – 562, с.Ракошино -1113, с.Бенедиківці – 220, с.Кайданово – 387, 

с.Домбоки – 82, с.Руське – 299, с.Чопівці – 146. На території Кальницької сільської 

ради знаходяться два багатоквартирні будинки. 

 Основним видатками сільської ради в 2022 році є: 

  -Поточний ремонт другого поверху  приміщення дільничної лікарні та поточний 

ремонт системи водомережі (Великі Лучки) для облаштування  місць тимчасового 

перебування ВПО   – 1 448 907,22 грн.; 

Благоустрій кладовищ – 239 772,72 грн. 

- придбання ламп вуличного освітлення – 48996,90 грн. 

- вивіз сміття – 39 561,96 грн. 

- дератизація приміщень – 15 000,00 грн. 

- плата за вуличне освітлення – 701955,46 грн. 

- інтернет послуги та обслуговування камер відеоспостереження – 89243,54 грн. 

- використання електроенергії для камер відеоспостереження – 23458,09 грн. 

- охорона будівель сільської ради – 15 600,00 грн. 

- забезпечення роботи апарату сільської ради – 560 580,53 грн. 

У  2022 році на території сільських рад, які ввійшли до складу сільської 

територіальної громади, створено умови для стабільного соціально-економічного 

розвитку. Це відзначається підвищенням ефективності роботи реального сектору 

економіки, забезпеченням зростання внутрішнього попиту, підвищення соціальних 

гарантій та рівня життя. Характерною особливістю розвитку в поточному році є 

значне зростання соціальних виплат. Підвищення життєвого рівня населення 

реалізовано шляхом надання допомог, пільг, компенсацій, проведення перерахунку 

виплат малозабезпеченим сім’ям, інвалідам, учасникам АТО, мешканцям 

Великолучківської сільської ради – призваним у Збройні Сили України, Національну 

Поліцію, Державну прикордонну службу України, територіальну оборону України 

для захисту України проти широкомасштабного вторгнення російської федерації в 

Україну, одиноким матерям, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму, 

запровадження пільг на житлово-комунальні послуги багатодітним сім’ям. У 

доповнення до заходів соціального захисту населення окремих категорій громадян, 



передбачених цільовими програмами, підтримка малозабезпечених громадян 

здійснювалась за рахунок коштів сільського бюджету: виплата матеріальної 

допомоги жителям громади в рамках реалізації «Програма   соціального захисту 

населення  «Турбота» Великолучківської сільської ради на 2022 рік» станом на 

01.11.2022 року становить 1 029 000,00 грн.:  

 адресна допомога учасникам АТО, Афганістану, ліквідаторам Чорнобильської 

АЕС, інвалідам І групи, дітям-інвалідам – 546 000,00 грн. 

   допомога на поховання непрацюючим громадянам –  78 000,00 грн.; 

 адресна допомога мешканцям Великолучківської сільської ради - 

військовослужбовцям та особам, що беруть участь в  захисті України проти 

широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну, при пораненні та при 

загибелі -   30 000,00  грн.; 

 допомоги  мешканцям Великолучківської сільської ради – призваним у Збройні 

Сили України, Національну Поліцію, Державну прикордонну службу України, 

територіальну оборону України для захисту України проти широкомасштабного 

вторгнення російської федерації в Україну з території  Великолучківської сільської 

ради -   375 000,00   грн. 

Основними джерелами фінансування залишаються власні кошти  які складаються 

з податків,  що сплачують підприємства, організації та населення. 

У Великолучківській територіальній громаді є Великолучківська мистецька школа, 

4 культурні центри у кожному старостинському окрузі та центрі громади: у селі 

Великі Лучки – Будинок культури та сільська бібліотека, у  Ракошинському 

старостинському окрузі – Будинок культури та сільська бібліотека, у 

старостинському окрузі села Кальник – клубна установа та сільська бібліотека та  у 

Зняцівському старостинському окрузі -  клуб та сільська бібліотека у с. Червеньово.  

При бібліотеках діють гуртки ляльки і книги. Клубні працівники приймають участь 

у відзначенні всіх державних свят.  

На території сільської ради є діти з сімей, які перебувають на профілактичному 

обліку  служби  у  справах  дітей, є  діти-сироти  та  діти, 

позбавлені  батьківського  піклування, які 

виховуються  в  сім`ях  опікунів  та  піклувальників.  

На первинному обліку в служби у справах дітей Великолучківської сільської ради 

перебуває 53 дітей-сиріт та діти позбавлені батьківського піклування, 30 - діти-сироти 

та діти, позбавлені батьківського піклування, які прибули з інших територій, 31 

дитина - перебуває під опікою, піклуванням. З них: 26- проживають на території ТГ, 

3 – проживають на інших територіях області, 2 – проживають за межами області, 5 – 

виховуються у дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ), 5 – виховуються у 

прийомних сім’ях (ПС), 10 – перебувають на державному утриманні. 

Одним з основних напрямів в роботі з цими дітьми є захист їх  законних прав  на 

житло та майно. Протягом 2022 року фактів порушення житлових та майнових прав 

виявлено не було. Організація зайнятості неповнолітніх на території сільської ради 

здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів. Станом  на  01.11.2022 

року працюючих неповнолітніх  на  території  сільської  ради  не було. 

 Виконкомом сільської ради  вживались відповідні заходи, направлені на 

попередження насильства в сім’ях, запобігання бездоглядності, поліпшення 



становища дітей, підвищення гарантій додержання їх прав на здоровий фізичний та 

моральний розвиток. 

Протягом поточного року зусиллями правоохоронних органів та при підтримці 

сільської ради не допущено дестабілізації оперативної обстановки на території 

сільської ради. При    виконкомі  сільської  ради  утворена  та   адміністративна 

комісія. Засідання  проходять  по мірі поступлення адмінпротоколів. Забезпечено 

підготовку матеріалів адміністративних справ для розгляду адміністративною 

комісією, складено відповідні постанови про адміністративні правопорушення. За 

звітній період проведено 17 засідань адмінкомісії на яких розглянуто 32 справ. 

 

2.Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

 

           Заходи, закладені у Програмі, спрямовані на реалізацію єдиної політики 

розвитку  громади  відповідно до стратегічних пріоритетів економічного і соціального 

розвитку області на 2023 рік, а саме:  

 Гарантування безпечної життєдіяльності населення.  

 Розвиток та підтримку промисловості громади . 

 Залучення інвестицій в економіку громади. 

 Забезпечення належного рівня розвитку інфраструктури громади. 

 Створення умов для подальшого нарощування сільськогосподарського 

виробництва та підвищення його ефективності. 

 Комплексний розвиток сільських територій та підвищення соціального 

захисту і життєвого рівня сільських жителів. 

 Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня 

енергоефективності. 

 Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища. 

 Розвиток культури. 

 Підвищення якості освіти, створення опорних шкіл та оптимізація мережі 

закладів освіти. 

 Покращання матеріально-технічної бази, а саме: придбання комунальної 

техніки. 

 Легалізація тіньової зайнятості. 

 Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу. 

 

Аналізуючи стан виконання Програми, треба відмітити ключові проблеми 

територіальної громади, які впливають на темпи економічного зростання, а саме: 

- недостатній рівень реалізації інвестиційних проектів суб’єктів господарювання 

через відсутність потенційних інвесторів; 

- низька інвестиційна привабливість сільського господарства; 

- недостатнє фінансування цільових програм. 

 

3.Мета Програми 

 

Головною метою програми є створення умов для економічного зростання та 

удосконалення механізмів управління розвитку громади на засадах ефективності, 

відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, 



забезпечення належного функціонування комунальної інфраструктури, дотримання 

високих екологічних стандартів та внаслідок цього підвищення 

конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектра соціальних послуг 

та зростання добробуту населення, збереження та відтворення трудових ресурсів, 

збереження та створення нових робочих місць в умовах впроводження економічних 

реформ. 

Досягнення  зазначеної мети  у 2023 році планується  здійснити  шляхом  реалізації 

таких пріоритетних напрямків: 

- зростання добробуту та підвищення життєвого  рівня  населення територіальної 

громади; 

- підвищення якості надання медичних та освітянських послуг; 

- продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної 

сфери; 

- створення умов для розвитку підприємницької діяльності, 

підвищення  інвестиційного  іміджу  сільської  ради; 

- раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та 

фінансової дисципліни; 

- здійснення роботи в сфері природокористування та безпеки життєдіяльності 

людини шляхом реалізації державної політики у сфері захисту населення і території 

сільської ради від наслідків  можливих надзвичайних ситуацій; 

- створення дієвих механізмів для розвитку громадянського суспільства шляхом 

забезпечення підвищення якості управління, відкритості у діяльності виконкому 

сільської ради. 

 

 

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

Програми 

 

Основні пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку: 

Активне сприяння розвитку підприємництва та зміцнення його позицій в 

економіці; подальша розбудова інфраструктури підтримки бізнесу;  

Посилення інвестиційної привабливості територіальної громади шляхом створення 

сприятливого інвестиційного клімату та ефективних стимулів для інвесторів; 

залучення інвестиційного ресурсу в економіку громади, а також донорської 

допомоги. 

Підвищення рівня життя населення на основі зростання його доходів, збільшення 

рівня зайнятості, стабільності соціального захисту громадян.     

Поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі забезпечення широкого 

доступу населення до якісної освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг. 

Впровадження енергоощадних заходів на підприємствах, в бюджетній сфері, 

стимулювання населення до енергозбереження. 

У 2023 році особлива увага у соціально-економічному розвитку громади буде 

приділена наступним цілям: 

-   досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов для розвитку 

підприємництва; 

-  ефективне використання на території громади виробничих територій, приміщень, 

земельних ділянок з метою розвитку малого та середнього бізнесу; 



- реалізація внутрішніх реформ, визначених курсом держави; 

- продовження оптимізації та удосконалення мережі освітніх закладів та закладів 

культури; 

- покращення інфраструктури медичних закладів та поліпшення надання медичних 

послуг населенню; 

- покращення інфраструктури  благоустрою; 

- відновлювання та підтримання в належному стані мережі сільських доріг;  

- впровадження заходів із енергозбереження.  

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету, субвенцій 

з державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів. У процесі виконання 

Програма може уточнюватись. Зміни і доповнення до Програми затверджуються 

сесією сільської ради за поданням сільського голови.  

В додатку 1 до програми наведений перелік місцевих цільових програм, що будуть 

діяти на протязі 2023 року. 

 Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.  

 

5. Завдання та результативні показники Програми 

 

Основними завданнями виконання Програми є: 

- завершення капітального ремонту СБК с.Ракошино в по вул.Перемоги, 19 в 

с.Ракошино Мукачівського району; 

- благоустрій території центру в с.Ракошино, з влаштуванням літнього амфітеатру, 

автопарковок, території відпочинку, кругового руху, водовідведення (через 

співфінансування з словацьким містом-побратимом).  

- благоустрій центральних площ В.Лучки, Кальник, Зняцьово. 

-  облаштування лавок та смітників в місцях масового скупчення людей по всій 

території ОТГ.  

- ремонти в ЗОШ та ЗДО (встановлення протяжно-витяжної вентиляції, внутрішні 

ремонти, заміна електропроводки, реконструкція дахів, фасадів та приміщень, 

модернізація водопостачання та каналізації,оновлення системи отоплення, 

встановлення систем відео нагляду) по всій  території ОТГ. 

- облаштування спортивних та дитячих майданчиків на території навчальних 

закладів та ЗДО Великолучківської ОТГ. 

- будівництво дошкільного навчального закладу в с.Зняцьово. 

- будівництво дошкільного навчального закладу в с.В.Лучки. 

- облаштування території дозвілля навколо Ракошинської  ЗОШ I-IIIступенів 

(спортивні площадки, гральні майданчики, зони дозвілля, паркова територія). 

- будівництво мережі вуличного освітлення в населених пунктах 

Великолучківської ОТГ.  

- будівництво безпечних переходів та тротуарів, особливо, біля шкіл та дитсадків.  

 

5.1. В соціальній сфері сільської ради 

 

Для збереження і відродження населених пунктів сільської ради, поліпшення якості 

та продовження тривалості життя населення, забезпечення сучасних умов 

проживання  Великолучківською сільською радою на 2023 рік передбачено 



здійснення Програми соціального захисту населення «Турбота» Великолучківської 

сільської ради на 2023 рік. 

5.2. В гуманітарній сфері сільської ради 

 

На території  сільської  ради  діє  11 закладів дошкільної освіти, який відвідує 674 

дітей дошкільного  віку.   На території сільської ради діють: Великолучківська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів, Ракошинська ЗОШ І-ІІІ ступенів,  Кальницька ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Зняцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великолучківська ЗОШ І-ІІ ступенів,  Ракошинська 

ЗОШ І-ІІ ступенів, Руськівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Червенівська ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Медведівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Червенівська ЗОШ І ступеня, Драгинський НВК 

школа-сад І-ІІ ступенів, Чопівський НВК школа-сад І ступеня в яких навчається 2764 

учня. Педагогічний колектив шкіл працюватиме над продовженням розвитку 

самоврядування учнів як засобу демократизації сучасної школи.  

На території Великолучківської сільської територіальної громади  працює 

Ракошинська  АЗПСМ,  Великолучківська АЗПСМ, Зняцівська АЗПСМ, Кальницька 

АЗПСМ та шість  фельдшерсько-акушерських пунктів в селах Чопівці, Руське, 

Драгиня, Червеньово, Кузьмино, Медведівці. На території сільської ради розташовані  

магазини,  сільськогосподарські товариства, плодоконсервний завод, 

свинокомплекси, комбікормовий завод,  тощо.  

5.3. Житлово-комунальне господарство, розвиток інфраструктури 

населених пунктів сільської ради 

          Для збереження і відродження сіл, забезпечення сучасних умов проживання 

та  розвитку  інфраструктури населених пунктів на території Великолучківської 

сільської територіальної громади на 2023 рік здійснити ряд практичних заходів 

передбачених населених пунктів Великолучківської сільської територіальної громади 

на 2023 рік. 

З метою розв'язання соціально-побутових проблем молодих сімей, багатодітних 

та інших незахищених категорій громадян сільської ради планується: виділення 

земельних ділянок під житлове будівництво та ведення  особистого селянського 

господарства. 

 

6. Очікувані  результати  виконання  Програми 

 

Виконання Програми дасть  змогу покращити гармонійний та скоординований 

розвиток Великолучківської сільської територіальної громади, всіх 

організацій  і  установ, навчальних  та культурно-просвітницьких закладів, 

розташованих  на  її  території. Зміцнить матеріально-технічну базу закладів освіти 

і  культури. Сприятиме зростанню добробуту та підвищенню життєвого рівня 

населення територіальної громади. 

 

7.Фінансове забезпечення Програми 

 

Великолучківська сільська рада забезпечуватиме здійснення заходів щодо 

виконання Програми за рахунок коштів сільської ради, субвенцій з державного, 

обласного бюджету, централізованого забезпечення виконання програм, а також 



за рахунок коштів благодійних внесків підприємств всіх форм власності, 

що знаходяться на території сільської ради та коштів благодійних організацій. 

Для здійснення заходів щодо забезпечення виконання Програми на 2023 рік 

планується використати коштів, всього: 1 554 600 гривень, а саме: сільського 

бюджету –  1 554 600 гривень. Протягом поточного року можуть вноситися зміни до 

Програми при збільшенні обсягів  фінансування. 

 

8.Система управління та контроль  за  виконанням  Програми 

 

Контроль та  координацію за ходом виконання  Програми  здійснює  виконавчий 

комітет  Великолучківської  сільської  ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Додаток 1 

                                                                                                          до Програми   

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих (регіональних) цільових програм 

 

1 
Програма соціального захисту населення  «Турботу» 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

2 

Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 

2023 рік 

3 
Програми благоустрою населених пунктів Великолучківської 

сільської територіальної громади на 2023 рік 

4 
Програма розвитку земельних відносин у Великолучківській 

територіальній громаді на 2022-2025 рр 

5 Програма «Шкільний автобус» на 2022-2025 роки 

6 
Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської 

сільської територіальної громади на 2022-2025 роки 

 

 

 



                                                                                     

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022 с.Великі Лучки   № 1773 

 

   

           

Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити ліміт споживання  електроенергії по  Великолучківській 

сільській раді на 2023 рік в розмірі 345500 кВт. 

2. Затвердити ліміт споживання електроенергії  для закладів, які знаходяться 

на балансі відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської 

сільської ради на 2023 рік в розмірі  390000 кВт. 

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

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

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

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

Про ліміт споживання електроенергії 



                                                                                     

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022 с.Великі Лучки   № 1774 

 

 

          

           Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити ліміт споживання природного газу Великолучківській сільській 

раді на 2023 рік в розмірі 65000 м.куб. 

2. Затвердити ліміт споживання природного газу  для закладів, які знаходяться 

на балансі відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківській 

сільській раді на 2023 рік в розмірі 283000,00 м.куб. 

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

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

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

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

Про ліміт споживання природного газу 



                                                                                              

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022 с.Великі Лучки   № 1775 

 

Про  структуру та штатну чисельність 

апарату  та відділів Великолучківської сільської ради  

та її виконавчих органів 

 

            Керуючись підпунктом 5 пункту 1 статті 26, статею 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006 року №268  «Про упорядкування та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із 

змінами внесеними  постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року 

№353 та Постановою Кабінету Міністрів України від  03 червня 2020 р. №441 «Про 

внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 

року №268»),  з метою удосконалення структури виконавчих органів 

Великолучківської сільської ради та підвищення ефективності та якості 

функціонування структурних підрозділів, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити структуру та штатну чисельність апарату Великолучківської 

сільської ради та її виконавчих органів, згідно з           додатком 1. 

 2. Затвердити структуру та штатну чисельність відділів Великолучківської 

сільської ради, які мають статус юридичної особи публічного права, згідно з 

додатком 2.   

 3. Ввести в дію структуру та штатну чисельність Великолучківської сільської 

ради та виконавчих органів  з 01 січня 2023 року. 

4.  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 двадцять п’ятої сесії  

восьмого скликання   

Великолучківської сільської ради 

20.12.2022 №1775       

 

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 

 Заступник сільського голови  

1.3 Керуючий справами  1 

1.4 Секретар сільської ради  1 

1.5. 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 

3.2. Головний спеціаліст    1 

3.4. Провідний спеціаліст  1 

3.5. Архіваріус 1 

3.7 Прибиральник службового приміщення 2 

3.8. Опалювач 1 

3.9. 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. Адміністратор – державний реєстратор 1 

8.3. Адміністратор 7 

9. Господарський сектор 10 

9.1. Завідувач господарством 1 

9.2. Робітник з благоустрою 9 

 Всього 54 

 

 

Секретар ради                                                                        Олена СТРОЇН 

 

 

 

 

 

 



Додаток  2 

до рішення двадцять п’ятої сесії  

восьмого скликання   

Великолучківської сільської ради 

20.12.2022 №1775       

 

СТРУКТУРА 

і штатна чисельність відділів Великолучківської  сільської ради, які мають статус юридичної 

особи публічного права    

Назва  відділів  та посад Чисельність 

1. Фінансовий відділ 4 

1.1. Начальник  відділу 1 

1.2. Головний спеціаліст 1 

1.3 Головний спеціаліст 1 

1.4 Головний спеціаліст, головний бухгалтер 1 

2. Служба у справах дітей  2 

2.1 Начальник служби 1 

2.2 Головний спеціаліст  1 

3. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму  12 

3.1 Начальник відділу  1 

3.2 Головний спеціаліст   1 

3.3. Головний спеціаліст    1 

3.4. Головний спеціаліст    1 

3.5. Головний спеціаліст  по тендерам 1 

3.6. Головний бухгалтер 1 

3.7. Спеціаліст І категорії 2 

3.8.  Спеціаліст ІІ категорії 3 

3.9. Діловод 1 

 Всього 18 

 

Секретар ради                                                                        Олена СТРОЇН 

 

 

 



                                                                                     

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022 с.Великі Лучки   № 1776 

 

   

 

         Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 15, 21 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 

2006 року №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування» (в редакції  

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

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

додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268»), 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА:   

 

1. Затвердити Положення про преміювання працівників  

Великолучківської сільської ради на 2023 рік  (додається). 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату 

Великолучківської сільської ради проводити виплату в межах фонду оплати праці.  

3.  Дане рішення діє з  01  січня 2023 року  по 31 грудня 2023 року. 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну комісію з 

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

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

 

 Сільський голова                                                Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про  Положення про преміювання працівників  Великолучківської 

сільської ради на 2023 рік 



Погоджено:                                                                                       

Голова профспілкової   

організації 

_______________ ради                                                                     

_______________( підпис)                                                               

________________2022 рік 

 

Затверджено  

рішення двадцять п’ятої сесії  

восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

20.12.2022 №1776 

                                                  

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання працівників  Великолучківської сільської ради  

на 2023 рік   

1.Загальні положення 

1. Положення про преміювання розроблено згідно пункту 23 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 15, 21 Закону України 

“Про службу в органах місцевого самоврядування”, Постанови Кабінету Міністрів 

України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов 

оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування» (в редакції  постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 

2017 р. № 353 та постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. №441 

«Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 

березня 2006 р. № 268»).    

2. Положення  вводиться  з метою підвищення  стимулюючого  впливу премій  

на виконання поставлених завдань, підвищення відповідальності працівників за  

виконання  своїх  функціональних обов’язків,  підвищення рівня оплати їх праці і 

ефективності роботи в цілому. 

 3. Преміювання  працівників   Великолучківської сільської ради здійснюється 

до їх особистого вкладу  в загальні результати  роботи за підсумками місяця. 

 

2.Порядок визначення фонду  преміювання 

2.1. Фонд преміювання утворюється у розмірі не менше 10 відсотків  річного 

фонду оплати праці з врахуванням посадових окладів, надбавок та доплат. 

2.2. Видатки на преміювання  передбачаються  у кошторисі бюджетної 

установи. 

  



3.Показники преміювання  і розмір премії 

3.1.  За результатами роботи  за місяць  розмір премії визначається за такими 

показниками: 

- виконання заходів, передбачених планами роботи бюджетної установи; 

- виконавська дисципліна; 

            - трудова дисципліна . 

3.2. Розмір премії визначається  за показниками, зазначеними у п.3.1 та залежно 

від особистого внеску в загальні результати роботи. 

3.3. Премії не виплачуються працівникам  на час відпусток, тимчасової 

непрацездатності, а також в інших випадках, згідно з чинним законодавством 

виплати проводяться виходячи з середньої заробітної плати. 

3.4. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяці, за який провадиться 

преміювання, премії не виплачуються, за  винятком працівників, які вийшли  на 

пенсію, звільнилися за станом здоров’я або згідно  з пунктом 1 частини першої 

статті 40 КЗпП (322-08) чи перейшли в порядку переведення на іншу роботу. 

3.5. Працівники можуть бути позбавлені премії за невчасне виконання 

показників, передбачених у пунктом 3.1. 

 

4. Преміювання за виконання особливо важливої роботи 

4.1. Преміювання за виконання особливо  важливої роботи  або з нагоди 

ювілейних та на честь святкових дат здійснюється за розпорядженням сільського 

голови щомісячно, враховуючи особисті показники,  але не менше 10 відсотків,  в 

межах наявного  фонду заробітної плати.  

4.2. Витрати на преміювання за виконання особливо важливої роботи 

здійснюється за рахунок фонду преміювання,  утвореного  відповідно до пункту 2.1 

цього Положення. 

 

5. Порядок і терміни преміювання 

      5.1 Здійснювати  преміювання працівників   відповідно до їх  особистого вкладу 

в загальні результати роботи, у межах фонду преміювання та економії коштів, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування» (в редакції  постанови 

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

Міністрів України від 03 червня 2020 р. №441 «Про внесення змін у додатки до 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268»). 



       5.2. Преміювання  сільського голови, заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів, керуючого справами, старост, працівників   

Великолучківської сільської ради проводити щомісячно у відповідності до  

прийнятого  рішення  сесії  сільської ради у розмірі до 100 відсотків  річного фонду 

оплати праці з врахуванням посадових окладів, надбавок та доплат. 

              5.3. Надавати сільському голові, заступнику сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів, керуючому справами, старостам та працівникам 

сільської  ради   грошову допомогу   для   вирішення  соціально-побутових питань 

та допомогу на  оздоровлення  у  розмірі середньомісячної  заробітної плати 

працівника. 

          

        5.4.Здійснювати преміювання сільського голови, заступника сільського голови 

з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами, старост та 

працівників сільської ради  в розмірі середньомісячної заробітної плати з нагоди: 8 

Березня, Пасха, День Конституції, День Незалежності, День села, День захисника 

України, День місцевого самоврядування, за підсумками року, враховуючи 

особистий внесок працівника, виплату проводити в межах кошторисних 

призначень.  

                5.5.  Премія працівників сільської ради виплачується не пізніше терміну 

виплати заробітної плати на підставі розпорядження  сільського голови. 

 

6. Надбавки за високі досягнення у праці. 

6.1 Встановити надбавку за високі досягнення у праці в розмірі до 50 

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років. 

Надбавка встановлюється сільському голові, заступнику сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами, старостам  рішення  

сесії  сільської ради та працівникам сільської ради  розпорядженням сільського 

голови щомісячно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять четверта сесія восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20.12.2022 с.Великі Лучки                        № 1777 

 

Про затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної 

допомоги працівникам фінансового відділу  Великолучківської сільської ради 

на 2023 рік 

Керуючись пунктом 5 частини 1 статті  26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтями 15, 21 Закону України „Про службу в органах 

місцевого самоврядування”, постановою 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), Великолучківська сільська рада  вирішила: 

 

 1.Затвердити Положення  про преміювання та надання матеріальної допомоги 

працівникам фінансового відділу  Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

(додається). 

2.Преміювання працівників та надання матеріальної допомоги проводити 

відповідно до Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 

працівникам фінансового відділу Великолучківської сільської ради на  2023 рік. 

3.Дане рішення діє з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року. 

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.). 

 

Сільський голова                                                                     Василь КОШТУРА 

 

 



  ПОГОДЖЕНО: 

  Голова профспілкової    

  організації Великолучківської 

  сільської ради  

   _________________ 

  ______________202___ рік 

                          

 

                                                    ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання та надання  матеріальної  допомоги працівникам фінансового 

відділу Великолучківської  сільської ради  на 2023 рік 

 

1.      Загальні положення 

 

            1.1. Положення про преміювання та надання  матеріальної  допомоги 

працівникам фінансового відділу Великолучківської сільської  ради (далі — 

Положення) розроблене відповідно до законів України „Про службу в органах місцевого 

самоврядування”, „Про оплату праці”, постанови Кабінету Міністрів України від 09 

березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших 

органів” зі змінами, з метою сприяння забезпечення своєчасного та якісного виконання 

завдань, планів, доручень органів влади, посилення впливу матеріального заохочення 

на покращення результатів роботи посадових осіб місцевого самоврядування 

фінансового відділу Великолучківської сільської ради, стимулювання їх праці залежно 

від ініціативи, творчості в роботі, добросовісності виконання посадових обов'язків  та 

особистого внеску в загальні результати роботи. 

        Це Положення визначає порядок формування і використання фонду преміювання, 

умови і порядок визначення розміру премій працівникам фінансового відділу, умови і 

порядок надання працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань. 

1.2.  Дія цього Положення поширюється на всіх працівників фінансового відділу 

Великолучківської сільської ради. 

1.3. Посадовим особам фінансового відділу Великолучківської сільської ради  

можуть встановлюватися такі види премій: 

- премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи відділу 

за підсумками роботи за місяць; 

-  преміювання до державних і професійних свят, ювілейних дат  та за 

підсумками року.  

1.4. Встановлення премій начальнику фінансового відділу проводиться 

сільським головою. 

  ЗАТВЕРДЖЕНО  

  рішення  двадцять четвертої сесії  

  восьмого скликання 

 20.12.2022 №1777 



1.5. Розмір премій працівникам фінансового відділу встановлюється 

начальником фінансового відділу шляхом видання наказу, відповідно до Положення 

про преміювання. 

1.6. Премія,  надбавка за високі досягнення  або за виконання особливих завдань 

не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, 

відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон. 

1.7. Виплачені суми премії, надбавки за високі досягнення або за виконання 

особливих завдань включаються в розрахунок середньомісячного заробітку при 

нарахуванні оплати по тимчасовій непрацездатності, а також в середній заробіток при 

нарахуванні матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань. 

1.8.  Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться 

преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, 

звільнилися за станом здоров'я чи перейшли в порядку переведення на іншу роботу. 

1.9.  Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії 

дисциплінарного стягнення згідно з наказом начальника фінансового відділу.  

 

2. Фонд преміювання 

 

2.1.  Фонд преміювання працівників фінансового відділу Великолучківської 

сільської  ради утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі 

та економії коштів на оплату праці. 

2.2.  На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти у розмірі 

не менше як 10 відсотків посадових окладів, надбавок та доплат фонду оплати праці. 

2.3.  Видатки на преміювання, надбавки за високі досягнення або за виконання 

особливих завдань, надання матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної 

допомоги для вирішення соціально - побутових питань передбачаються в бюджеті 

сільської ради на наступний рік в розмірі середньомісячної зарплати. 

 

3.  Показники преміювання і розмір премії 

 

3.1. За результатами роботи за місяць розмір премії визначається за такими 

показниками: 

-  ініціативність у роботі; 

- якість виконання обов’язків, завдань та повноважень визначених Положенням 

про фінансовий відділ, його посадовою інструкцією, а також дорученнями начальника 

відділу; 

- терміновість виконання завдань; 

- творчість, ініціатива, професійність та використання ефективних методів 

роботи; 

- додержання виконавської дисципліни; 



- додержання трудової дисципліни; 

- висока результативність у роботі; 

- виконання додаткового обсягу завдань. 

3.2. Розмір премії кожного працівника визначається в залежності від його 

особистого внеску в загальні результати діяльності відділу. При оцінці особистого 

внеску працівників враховується компетентність, ініціативність, складність, якість та 

оперативність виконання робіт, їх обсяг, проведення творчої, аналітичної роботи, 

ефективність та продуктивність розробок, прийнятих рішень, інші досягнення. 

 3.3. Премія нараховується працівникам щомісячно у відсотках до посадового 

окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та 

вислугу років та надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо 

важливої роботи. 

3.4.  Недотримання показників (умов) підпунктів 3.1, 3.2 тягне за собою 

зменшення розміру премії або її позбавлення. Підставою для цього також є: 

- прогул (в тому числі, відсутність на роботі більше 3-х годин протягом робочого 

дня) без поважних причин; 

- невиконання або неякісне виконання посадовою особою місцевого 

самоврядування обов’язків, передбачених статті 8 Закону України „Про службу в 

органах місцевого самоврядування”; 

- порушення посадовою особою місцевого самоврядування Загальних правил 

поведінки державного службовця; 

- притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності чи застосування 

до нього заходів громадського впливу; 

- неналежне утримання робочого місця, порушення Правил внутрішнього 

трудового розпорядку, інструкцій по техніці безпеки, пожежної безпеки та правил 

санітарії і гігієни; 

- нераціональне використання енергоносіїв, витратних матеріалів, тощо; 

3.5. Повне або часткове позбавлення премії проводиться за той розрахунковий 

період, у якому мало місце упущення в роботі чи здійснення проступку. 

3.6. Максимальна межа премії для кожного працівника не встановлюється. 

 

4. Встановлення надбавок 

 

4.1.  Законодавством визначено два види надбавок: 

-  надбавка за високі досягнення у праці; 

-  надбавка за виконання особливо важливої роботи. 

4.2.  Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої 

роботи встановлюється посадовим особам місцевого самоврядування у розмірі до 50 

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за  вислугу років відповідно до 

наказу начальника фінансового відділу, начальнику відділу відповідно до 

розпорядження сільського голови. 



4.3. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і 

порушення трудової дисципліни надбавка за високі досягнення у праці або скасовується 

або за виконання особливо важливої роботи розмір її зменшується у порядку, 

визначеному для їх встановлення. 

 

5.  Порядок нарахувань та виплати премій 

 

5.1. Головний спеціаліст, головний бухгалтер фінансового відділу або особа, яка 

його замінює, щомісяця  до 22 числа розраховує загальну суму коштів, що 

спрямовуються на преміювання, та подає на розгляд начальнику відділу. 

5.2. Начальник відділу або особа, яка його замінює, на підставі розрахованої 

суми коштів для преміювання, видає наказ на преміювання працівників фінансового 

відділу. 

5.3. Нарахування та виплата премії начальнику фінансового відділу здійснюється 

на підставі виданого розпорядження сільського голови Великолучківської сільської 

ради. 

5.4. Премія начальнику відділу нараховується  щомісячно у відсотках до 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого 

самоврядування та вислугу років та надбавку за високі досягнення у праці або за 

виконання особливо важливої роботи та виплачується  разом  із 

заробітною  платою  поточного  місяця. 

5.5. Премія нараховується в грошовій формі враховуючи фактично 

відпрацьований час для кожного працівника відділу. 

5.6. Щомісячні  премії  включаються  у  заробіток  того  місяця, 

на  який  вони  припадають  згідно  з  розрахунковою  відомістю  на  заробітну  плату,  

інші премії виплачуються одночасно з виплатою заробітної плати або в наступному 

місяці одночасно з виплатою авансу. 

5.7.  Встановлення або позбавлення  премії працівника відділу здійснюється на 

підставі наказу начальника фінансового відділу. 

5.8. У випадку накладення дисциплінарного стягнення, протягом строку його дії 

преміювання працівника не проводиться.  

 

6. Виплата матеріальної допомоги 

 

6.1. Матеріальна допомога на оздоровлення  надається працівникам фінансовому 

відділу Великолучківської  сільської ради  один раз в рік при виході у щорічну відпустку 

в розмірі середньомісячної заробітної  плати. 

6.2. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається 

за заявами посадовим особам (в тому числі особи, які повернулись із відпустки по 

догляду за дитиною, переведені працівники), один раз в рік та згідно з наказом 



начальника відділу в розмірі середньомісячної заробітної плати  в межах затвердженого 

фонду оплати праці. 

6.3 Матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальна допомога для 

вирішення соціально-побутових питань начальнику фінансового відділу нараховується 

та виплачується в розмірі середньомісячної заробітної  плати на підставі виданого 

розпорядження сільського голови Великолучківської сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022 с.Великі Лучки   № 1778 

Про  Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам  

відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської 

ради  на 2023 рік 

 

           Керуючись статями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та 

Постановою Кабінету Міністрів України від                      09.03.2006 року №268 «Про 

впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про преміювання, виплату надбавок, матеріальної 

допомоги та доплат працівникам відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради (додається). 

2.  Затвердити Положення про преміювання працівників закладів загальної 

середньої освіти, закладів  дошкільної освіти,  дитячих шкіл школи мистецтв, 

працівників культури Великолучківської сільської ради (додається). 

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

Великолучківської сільської ради Рубіш М.А. забезпечити виконання даного рішення у 

відповідності до вимог чинного 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.).  

 

 

 Сільський голова                                                                Василь КОШТУРА              

 

 

 



                                                                            Затверджено 

                                                                            рішення двадцять п’ятої сесії  

                                                                            восьмого скликання   

                                                                            Великолучківської сільської ради 

                                                      20.12.2022 №1778 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про преміювання, виплату надбавок, матеріальної допомоги та  доплат 

працівникам відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради 

  

1. Загальні положення 

1.1. Положення про преміювання, виплату надбавок та матеріальної допомоги 

працівникам відділу освіти, молоді та спорту, культури ,туризму Великолучківської 

сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про оплату праці», 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», зі змінами, 

Колективного договору та з метою заохочення працівників відділу освіти, молоді та 

спорту ,культури, туризму Великолучківської сільської  ради за ініціативність, творчість 

у роботі, добросовісне виконання посадових обов'язків і завдань шляхом урахування їх 

особистого внеску в загальні результати роботи. 

1.2. Дія цього Положення поширюється на усіх працівників відділу освіти, молоді 

та спорту, культури ,туризму Великолучківської сільської ради. 

1.3. Преміювання працівників Відділу здійснюється відповідно до їх особистого 

вкладу в загальні результати роботи за підсумками роботи щомісячно.  

1.4. Премія не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової 

непрацездатності, а також відрядженим, у тому числі за кордон у разі, якщо їх 

середньоденний заробіток за 2 попередніх місяці роботи є більшим, ніж денний за час 

відрядження.  

1.5. Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться 

преміювання, премія не виплачується. 

1.6. Працівникам, яким винесено догану, премія не виплачується протягом дії 

дисциплінарного стягнення. 

1.7. Фонд преміювання працівників відділу освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради утворюється у межах коштів, передбачених 

на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці. 



1.8. Преміювання посадових осіб відділу, встановлення їм надбавок здійснюється 

за поданням начальника відділу  та погоджується сільським головою Великолучківської 

сільської ради. 

1.9. Розмір премій, надбавок, матеріальної допомоги та доплат службовцям та 

обслуговуючому персоналу встановлюється начальником відділу у межах 

затвердженого фонду оплати праці працівникам відділу шляхом видання відповідного 

наказу. 

 1.10. Головний бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради щомісяця до 20 числа розраховує загальну суму 

коштів, що спрямовуються на преміювання, та подає пропозиції на розгляд начальника 

Відділу сільської ради. 

 1.11. Виплата премій, надбавок та доплат здійснюється одночасно з виплатою 

заробітної плати. 

  

2. Показники та порядок преміювання, розмір премії 

та встановлення надбавок 

2.1. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії 

працівникам враховуються такі показники: 

 своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до посадових обов’язків 

працівників Відділу  та плану роботи відділу  сільської ради, затверджених начальником  

Відділу; 

 постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення кваліфікації; 

 зразкове виконання своїх трудових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі; 

 утримання матеріально-технічної бази, бережливе ставлення до майна міської 

ради; 

 дотримання вимог техніки безпеки на робочому місці; 

 виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника; 

 якість виконання доручень сільського голови, виконавчого комітету сільської 

ради, начальника   відділу. 

2.2. Зменшення відсотків премій чи стимулюючих надбавок працівникам або 

позбавлення їх таких здійснюється у разі: 

 невиконання чи несвоєчасне виконання розпоряджень та доручень керівництва 

сільської ради, наказів та доручень керівництва відділу; 

 несвоєчасного розгляду пропозицій, заяв, звернень громадян; 

 порушення строків розгляду документів, надання інформацій; 

 недобросовісного виконання посадових обов'язків і завдань; 

 несвоєчасна підготовка документів; 

 порушення трудової дисципліни. 

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

Великолучківської сільської ради: 



2.3.1. Встановлюється та виплачується щомісячна надбавка за високі досягнення 

у праці або за виконання особливо важливої роботи                                 у  розмірі   до  50  

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу 

років у межах затвердженого фонду оплати праці згідно з чинним законодавством та 

нормативними документами. 

2.3.2. Виплачується щомісячно надбавка за вислугу років посадової особи 

місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за 

ранг і залежно від стажу в органах місцевого самоврядування з моменту набуття 

відповідного права. 

2.3.3. Виплачується щомісячно премія за результатами роботи  відділу  освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму  Великолучківської сільської ради у розмірі не 

менше 10 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, надбавки за 

вислугу років у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці. 

Конкретний розмір премії визначається в межах встановленого фонду оплати 

праці. 

2.3.4. Надається матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної 

відпустки у розмірі  середньомісячної заробітної плати   і матеріальна допомога для 

вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати. 

2.3.6. Вищезазначені виплати проводяться відповідно до розпорядження 

сільського голови,  виходячи із наявного фонду заробітної плати.  

2.4. Посадовим особам, службовцям відділу  освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради: 

2.4.1. Установлюється та виплачується щомісячна надбавка за високі досягнення  

у  праці або за виконання особливо важливої роботи у  розмірі             до 50 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років згідно 

з чинним законодавством та нормативними документами; 

2.4.2.Преміюються: 

- посадові особи  відділу  освіти, молоді та спорту,культури,туризму 

Великолучківської сільської ради  відповідно до їх особистого внеску у загальні 

результати роботи щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки 

за ранг та вислугу років до 100 %; 

- службовці  відділу відповідно до їх особистого внеску у загальні результати 

роботи щомісячно у відсотках до посадового окладу до 100 %.  

2.4.3. Виплачується надбавка за вислугу років посадової особи та службовцю 

відділу  у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від 

стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування у таких розмірах: 

понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 

років – 30, понад  25 років – 40 відсотків. 



2.4.4. Надається матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної 

відпустки у розмірі  середньомісячної заробітної плати  і матеріальна допомога для 

вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати. 

2.4.5. Посадовим особам відділу вищезазначені виплати проводяться відповідно 

до наказу начальника відділу освіти, молоді та спорт, культури, туризму у до 20 числа 

поточного місяця,  виходячи із наявного фонду заробітної плати.  

2.4.6. Службовцям відділу вищезазначені виплати проводяться відповідно до 

наказу начальника відділу  освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради, при умові якщо не внесено пропозиції про 

позбавлення їх премій, надбавок, виходячи із наявного фонду заробітної плати.  

2.5 Обслуговуючому персоналу відділу  освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради: 

2.5.1. Водію легкового автомобіля встановлюється доплата за ненормований 

робочий день у  розмірі до 25 відсотків  тарифної ставки за відпрацьований час. 

2.5.2. Виплачується премія залежно від їхнього вкладу у кінцеві результати роботи 

у межах затвердженого фонду оплати праці. 

 2.5.3. Надається матеріальна допомога  на оздоровлення робітникам зайнятих 

обслуговуванням органів виконавчої влади місцевого самоврядування  при  наданні 

щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує посадовий оклад. 

2.5.6.  Вищезазначені виплати проводяться  на підставі  наказу начальника 

відділу  освіти, молоді та спорту, культури, туризму  Великолучківської сільської ради 

при умові якщо не внесено пропозиції про позбавлення їх премій, надбавок, виходячи із 

наявного фонду заробітної плати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022 с.Великі Лучки   № 1779 

 

   

    Керуючись  статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”,   постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р.  № 268 «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури. Суддів та інших органів» із змінами, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1.    Встановити сільському голові Великолучківської  сільської ради  надбавку 

за високі досягнення у праці в розмірі  50 відсотків посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг та вислугу років. 

              2. Здійснювати щомісячне преміювання сільського голови Великолучківської  

сільської ради  в розмірі до 100 відсотків  з урахуванням посадового окладу, 

надбавок та доплат. Здійснювати преміювання з нагоди державних і професійних 

свят, ювілейних і визначних дат, в межах кошторисних призначень на оплату праці, 

згідно Положення про преміювання працівників органів місцевого самоврядування 

на 2023 рік в розмірі середньомісячної заробітної плати. 

            3.  Встановити заступникові сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  Великолучківської  сільської ради  надбавку за високі 

досягнення у праці в розмірі  50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки 

за ранг та вислугу років. 

        4.  Здійснювати щомісячне преміювання заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  Великолучківської  сільської ради  в розмірі 

до 100 відсотків з урахуванням посадового окладу, надбавок та доплат. Здійснювати 

преміювання з нагоди державних і професійних свят, ювілейних і визначних дат, в 

межах кошторисних призначень на оплату праці, згідно Положення про 

преміювання працівників органів місцевого самоврядування на 2023 рік в розмірі 

середньомісячної заробітної плати. 

         5.  Встановити заступникові сільського голови Великолучківської  сільської 

ради  надбавку за високі досягнення у праці в розмірі  50 відсотків посадового окладу 

з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років. 

Про оплату праці сільського голови та посадових осіб  

Великолучківської сільської ради у 2023 році 



        6.  Здійснювати щомісячне преміювання заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  Великолучківської  сільської ради  в розмірі 

до 100 відсотків з урахуванням посадового окладу, надбавок та доплат. Здійснювати 

преміювання з нагоди державних і професійних свят, ювілейних і визначних дат, в 

межах кошторисних призначень на оплату праці, згідно Положення про 

преміювання працівників органів місцевого самоврядування на 2023 рік в розмірі 

середньомісячної заробітної плати. 

           7. Встановити секретарю  Великолучківської  сільської ради  надбавку за 

високі досягнення у праці в розмірі  50 відсотків посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг та вислугу років. 

           8.  Здійснювати щомісячне преміювання секретаря  Великолучківської  

сільської ради  в розмірі до 100 відсотків з урахуванням посадового окладу, надбавок 

та доплат. Здійснювати преміювання з нагоди державних і професійних свят, 

ювілейних і визначних дат, в межах кошторисних призначень на оплату праці, згідно 

Положення про преміювання працівників органів місцевого самоврядування на 2023 

рік в розмірі середньомісячної заробітної плати. 

            9.  Встановити  керуючому справами виконкому  Великолучківської  

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

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років. 

            10.  Здійснювати щомісячне преміювання керуючого справами виконкому  

Великолучківської  сільської ради  в розмірі до 100 відсотків з урахуванням 

посадового окладу, надбавок та доплат. Здійснювати преміювання з нагоди 

державних і професійних свят, ювілейних і визначних дат, в межах кошторисних 

призначень на оплату праці, згідно Положення про преміювання працівників органів 

місцевого самоврядування на 2023 рік в розмірі середньомісячної заробітної плати. 

              11.  Встановити старостам Зняцівського, Кальницького, Ракошинського 

старостинських округів  Великолучківської  сільської ради  надбавку за високі 

досягнення у праці в розмірі  50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки 

за ранг та вислугу років. 

             12.  Здійснювати щомісячне преміювання старостам Зняцівського, 

Кальницького, Ракошинського старостинських округів  Великолучківської  сільської 

ради  в розмірі до 100 відсотків з урахуванням посадового окладу, надбавок та 

доплат. Здійснювати преміювання з нагоди державних і професійних свят, 

ювілейних і визначних дат, в межах кошторисних призначень на оплату праці, згідно 

Положення про преміювання працівників органів місцевого самоврядування на 2023 

рік в розмірі середньомісячної заробітної плати. 

    13. Контроль за виконанням даного 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 

Двадцять п′ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20.12.2022 с.Великі Лучки                               № 1780 

 

Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік 
  

07527000000 
(код бюджету) 

        

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частиною 1 статті 26, 

частиною 1 статті 59, частиною 1 статті 61 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2023 рік: 

-  доходи  сільського  бюджету в сумі 162 853 300 гривень, в тому числі доходи 

загального фонду бюджету – 159 453 900 гривень, доходи спеціального фонду бюджету 

– 3 399 400 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

- видатки сільського  бюджету у сумі 162 853 300 гривень, у тому числі видатки 

загального фонду бюджету – 159 453 900 гривень, видатки спеціального фонду бюджету 

3 399 400 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- оборотний  залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 480 000 

гривень, що становить 0,3  відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, 

визначених цим пунктом; 

- резервний фонд сільського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 

0,1 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

сільського бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами згідно з додатком 2 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2023 рік  міжбюджетні трансферти згідно з                   додатком 

3 до цього рішення. 

4. Затвердити на 2023 рік  розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі  1 554 600 гривень згідно з додатком 4 до цього 

рішення.  

 

 

 

 



5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2023  рік: 

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені 

статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 

1032, 1033  Бюджетного кодексу України; 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

пунктом 4 частини 1 статті 15 та статтею 72 Бюджетного кодексу України. 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського 

бюджету на 2023 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 

Бюджетного кодексу України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 

71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування, визначені статтею 72 

Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до загального та спеціального 

фондів сільського бюджету (абзаци 1, 2 пункту 5 та абзаци 1,2  пункту 6 цього рішення) 

згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691та частини 1 статті 71 Бюджетного 

кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71  

та статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.  

8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України  

захищеними  видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ; 

 - нарахування на заробітну плату;  

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;  

- забезпечення продуктами харчування;  

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;  

- соціальне забезпечення;  

- поточні трансферти місцевим бюджетам.  

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику 

фінансового відділу сільської ради у межах поточного бюджетного періоду здійснювати 

на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на 

депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного 

періоду. 

10.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право 

фінансовому відділу селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів  бюджету, 

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного 

бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних 

умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх 

поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

 11. Головними розпорядниками коштів сільського бюджету  забезпечити 

виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи 

ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та 



координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів 

бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені 

цим рішенням, до 15 березня 2024 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України 

умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; 

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, 

комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та 

укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних 

асигнувань, затверджених у кошторисі. 

12. Надати право сільському голові за погодженням із постійною  комісією з 

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

міжнародного співробітництва у період між пленарними засіданнями сесій сільської 

ради. 

12.1. Здійснювати протягом 2023 року розподіл та перерозподіл обсягів 

субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, 

відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими 

рішеннями та рішеннями місцевих рад. 

12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського 

бюджету на 2023 рік у разі, якщо після прийняття рішення про сільський бюджет 

повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне 

призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного 

розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних 

коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для 

виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником сільського 

бюджету, якому це доручено.  

12.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського  

бюджету на 2023 рік у разі внесення змін до структури ради та передачі повноважень 

головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним 

підрозділам сільської ради. 

12.4.  За обгрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів    

вносити   зміни до    переліку об’єктів та обсягів капітальних   вкладень  бюджету у  

розрізі інвестиційних  проектів,  які проводяться  за рахунок коштів  спеціального  

фонду,  відповідно до  проектно-                   кошторисних документацій, назв об’єктів та 

робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2023 рік. 

12.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та 

спеціальним фондами бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм. 



 13. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до 

бюджетної класифікації фінансовому відділу сільської ради враховувати такі зміни під 

час складання й виконання розпису сільського бюджету на 2023 рік. 

14. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл 

видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу 

бюджетних призначень за бюджетною програмою головного розпорядника коштів по 

загальному та спеціальному фондах здійснюється фінансовим відділом сільської ради 

за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів відповідно до  частини 7 

статті 23  Бюджетного кодексу України.  

15.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

16.  Додатки 1- 4 до цього рішення є невід’ємною частиною .   

17. Опублікувати  це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття 

відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.                               

18. Контроль за виконанням 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 25 сесії  

      восьмого скликання  

      Великолучківської сільської ради 

      від   20.12.2022 року № 1780 
            

ДОХОДИ 

сільського бюджету на 2023 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 

10000000 Податкові надходження   43 620 500,00 43 620 500,00 0,00 0,00 

11000000 

Податки на доходи, 

податки на прибуток, 

податки на збільшення 

ринкової вартості   

30 026 700,00 30 026 700,00 0,00 0,00 

11010000 
Податок та збір на доходи 

фізичних осіб 
30 026 700,00 30 026 700,00 0,00 0,00 



11010100 

Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується 

податковими агентами, із 

доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 

24 201 500,00 24 201 500,00 0,00 0,00 

11010400 

Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується 

податковими агентами, із 

доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата 

5 122 600,00 5 122 600,00 0,00 0,00 

11010500 

Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується 

фізичними особами за 

результатами річного 

декларування 

702 600,00 702 600,00 0,00 0,00 

13000000 

Рентна плата та плата за 

використання інших 

природних ресурсів  

21 300,00 21 300,00 0,00 0,00 

13010000 

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових 

ресурсів  

21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 

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)  

21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 

13030000 

Рентна плата за 

користування надрами 

загальнодержавного 

значення 

300,00 300,00 0,00 0,00 



13030100 

Рентна плата за 

користування надрами для 

видобування інших корисних 

копалин загальнодержавного 

значення 

300,00 300,00 0,00 0,00 

14000000 
Внутрішні податки на 

товари та послуги   
1 680 200,00 1 680 200,00 0,00 0,00 

14020000 

Акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції)  

70 500,00 70 500,00 0,00 0,00 

14021900 Пальне 70 500,00 70 500,00 0,00 0,00 

14030000 

Акцизний податок з 

ввезених на митну 

територію України 

підакцизних товарів 

(продукції)  

230 200,00 230 200,00 0,00 0,00 

14031900 Пальне 230 200,00 230 200,00 0,00 0,00 

14040000 

Акцизний податок з 

реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних 

товарів  

1 379 500,00 1 379 500,00 0,00 0,00 

14040100 

Акцизний податок з 

реалізації виробниками 

та/або імпортерами, у тому 

числі в роздрібній торгівлі 

тютюнових виробів, тютюну 

та промислових замінників 

тютюну,рідин, що 

використовуються в 

електронних сигаретах, що 

оподатковується згідно з 

підпунктом 213.1.14 

482 800,00 482 800,00 0,00 0,00 



14040200 

Акцизний податок з 

реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів 

(крім тих, що 

оподатковуються згідно з 

підпунктом 213.1.14 пункту 

213.1 статті 213 Податкового 

кодексу України) 

896 700,00 896 700,00 0,00 0,00 

18000000 

Місцеві податки та збори, 

що сплачуються 

(перераховуються) згідно з 

Податковим кодексом 

України 

11 892 300,00 11 892 300,00 0,00 0,00 

18010000 Податок на майно  2 283 800,00 2 283 800,00 0,00 0,00 

18010100 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є 

власниками об`єктів 

житлової нерухомості  

10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 

18010200 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є 

власниками об`єктів 

житлової нерухомості  

13 800,00 13 800,00 0,00 0,00 

18010300 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є 

власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 



18010400 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є 

власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

527 700,00 527 700,00 0,00 0,00 

18010500 
Земельний податок з 

юридичних осіб  
475 000,00 475 000,00 0,00 0,00 

18010600 
Орендна плата з юридичних 

осіб  
970 000,00 970 000,00 0,00 0,00 

18010700 
Земельний податок з 

фізичних осіб  
94 500,00 94 500,00 0,00 0,00 

18010900 
Орендна плата з фізичних 

осіб  
133 500,00 133 500,00 0,00 0,00 

18011100 
Транспортний податок з 

юридичних осіб  
46 800,00 46 800,00 0,00 0,00 

18050000 Єдиний податок   9 608 500,00 9 608 500,00 0,00 0,00 

18050300 
Єдиний податок з 

юридичних осіб  
115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 

18050400 
Єдиний податок з фізичних 

осіб  
8 342 400,00 8 342 400,00 0,00 0,00 

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких 

частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за 

попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків`  

1 151 100,00 1 151 100,00 0,00 0,00 

20000000 Неподаткові надходження   3 628 800,00 229 400,00 3 399 400,00 0,00 



22000000 

Адміністративні збори та 

платежі, доходи від 

некомерційної 

господарської діяльності  

229 400,00 229 400,00 0,00 0,00 

22010000 
Плата за надання 

адміністративних послуг 
195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 

22012500 
Плата за надання інших 

адміністративних послуг 
15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 

22012600 

Адміністративний збір за 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень  

180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 

22080000 

Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

державним майном   

34 200,00 34 200,00 0,00 0,00 

22080400 

Надходження від орендної 

плати за користування 

майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває 

в комунальній власності 

34 200,00 34 200,00 0,00 0,00 

22090000 Державне мито   200,00 200,00 0,00 0,00 

22090100 

Державне мито, що 

сплачується за місцем 

розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за 

оформлення документів на 

спадщину і дарування   

200,00 200,00 0,00 0,00 

25000000 
Власні надходження 

бюджетних установ   
3 399 400,00 0,00 3 399 400,00 0,00 



25010000 

Надходження від плати за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно із законодавством  

3 399 400,00 0,00 3 399 400,00 0,00 

25010100 

Плата за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами згідно з їх 

основною діяльністю  

3 399 400,00 0,00 3 399 400,00 0,00 

  

Усього доходів (без 

урахування міжбюджетних 

трансфертів) 

47 249 300,00 43 849 900,00 3 399 400,00 0,00 

40000000 Офіційні трансферти   115 604 000,00 115 604 000,00 0,00 0,00 

41000000 
Від органів державного 

управління   
115 604 000,00 115 604 000,00 0,00 0,00 

41020000 

Дотації з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

53 719 300,00 53 719 300,00 0,00 0,00 

41020100 Базова дотація  53 719 300,00 53 719 300,00 0,00 0,00 

41030000 

Субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

61 098 200,00 61 098 200,00 0,00 0,00 

41033900 

Освітня субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам  

61 098 200,00 61 098 200,00 0,00 0,00 

41040000 

Дотації з місцевих 

бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 

786 500,00 786 500,00 0,00 0,00 



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 

786 500,00 786 500,00 0,00 0,00 

X Разом доходів 162 853 300,00 159 453 900,00 3 399 400,00 0,00 

      

      

Секретар сільської ради Олена СТРОЇН  



                        Додаток 2   

                        до рішення 25 сесії    

                        восьмого скликання    

                        

Великолучківської 

сільської ради   

                        

від    20.12.2022 

року № 1780   

РОЗПОДІЛ 

видатків   бюджету Великолучківської сільськогї ради на 2023 рік 

0752700000  

(код бюджету)                         (грн)  

Код 

Програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевог

о 

бюджету 

Код 

Типов

ої 

програ

мної 

класиф

ікації 

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  

усього 
видатки 

споживання 

з них 

видатк

и 

розвит

ку 

усього 

у 

тому 

числ

і 

бюд

жет 

розв

итку 

видатки 

споживання 

з них 

вида

тки 

розв

итку 

Разом 
оплата праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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 

0100000     

Великолучківська 

сільська рада (головний 

розпорядник) 

22 616 100,00 22 616 100,00 14 470 000,00 3 755 500,00               22 616 100,00 

0110000     

Великолучкіувська 

сільська рада 

(відповідальний 

виконавець) 

22 616 100,00 22 616 100,00 14 470 000,00 3 755 500,00               22 616 100,00 

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 

18 752 100,00 18 752 100,00 14 470 000,00 561 000,00               18 752 100,00 



0112112 2112 0725 

Первинна медична 

допомога населенню, що 

надається 

фельдшерськими, 

фельдшерсько-

акушерськими пунктами 

95 500,00 95 500,00   95 500,00               95 500,00 

0112113 2113 0721 

Первинна медична 

допомога населенню, що 

надається амбулаторно-

поліклінічними 

закладами (відділеннями) 

2 029 000,00 2 029 000,00   2 029 000,00               2 029 000,00 

0113160 3160 1010 

'Надання соціальних 

гарантій фізичним 

особам, які надають 

соціальні послуги 

громадянам похилого 

віку, особам з 

інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які 

не здатні до 

самообслуговування і 

потребують сторонньої 

допомоги 

120 000,00 120 000,00                   120 000,00 

0113242 3242 1090 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

120 000,00 120 000,00                   120 000,00 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів 
1 314 600,00 1 314 600,00   1 015 000,00               1 314 600,00 

0118230 8230 0380 

Інші заходи 

громадського порядку та 

безпеки 

184 900,00 184 900,00   55 000,00               184 900,00 

0600000     

Відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, 

туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(головний розпорядник) 

135 089 800,00 135 089 800,00 94 810 100,00 12 479 300,00 0,00 3 399 400,00 0,00 3 399 400,00 420 100,00 0,00 0,00 138 489 200,00 

0610000     

Відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, 

туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(відповідальний 

виконавець) 

135 089 800,00 135 089 800,00 94 810 100,00 12 479 300,00 0,00 3 399 400,00 0,00 3 399 400,00 420 100,00 0,00 0,00 138 489 200,00 



0610160 0160 0111 

Керівництво і управління 

у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), 

селищах, селах, 

територіальних громадах 

3 581 000,00 3 581 000,00 2 873 000,00                 3 581 000,00 

0611010 1010 0910 
Надання дошкільної 

освіти 
35 333 600,00 35 333 600,00 21 220 600,00 4 241 400,00   2 742 500,00   2 742 500,00       38 076 100,00 

0611021 1021 0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету 

24 505 200,00 24 505 200,00 12 524 000,00 7 625 900,00   144 400,00   144 400,00       24 649 600,00 

0611031 1031 0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти за 

рахунок освітньої 

субвенції 

61 098 200,00 61 098 200,00 50 080 500,00                 61 098 200,00 

0611080 1080 0960 

Надання спеціалізованої 

освіти мистецькими 

школами 

8 730 700,00 8 730 700,00 6 843 000,00 369 200,00   512 500,00   512 500,00 420 100,00     9 243 200,00 

0614030 4030 0824 
Забезпечення діяльності 

бібліотек 
939 100,00 939 100,00 604 000,00 177 100,00               939 100,00 

0614060 4060 0828 

Забезпечення діяльності 

палаців i будинків 

культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших 

клубних закладів 

902 000,00 902 000,00 665 000,00 65 700,00               902 000,00 

3700000     

Фінансовий відділ 

Великолучківської 

сільської ради   

(головний 

розпорядник) 

1 748 000,00 1 648 000,00 1 326 000,00                 1 748 000,00 



3710000     

Фінансовий відділ 

Великолучківської 

сільської ради   

(відповідальний 

виконавець) 

1 748 000,00 1 648 000,00 1 326 000,00                 1 748 000,00 

3710160 0160 0111 

Керівництво і управління 

у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), 

селищах, селах, 

територіальних громадах 

1 648 000,00 1 648 000,00 1 326 000,00                 1 648 000,00 

3718710 8710 0133 
Резервний фонд 

місцевого бюджету 
100 000,00                     100 000,00 

X X X УСЬОГО 159 453 900,00 159 353 900,00 110 606 100,00 16 234 800,00 0,00 3 399 400,00 0,00 3 399 400,00 420 100,00 0,00 0,00 162 853 300,00 

                                

                                

Секретар сільської ради 

           

 

 

 

Олена СТРОЇН 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Додаток 3   

   

до рішення 25 сесії 

восьмого скликання 

Великолучківської   

   сільської ради   

                                                                 

від   20.12.2022 року № 

1780   

Міжбюджетні трансферти на 2023 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  

41020100 Базова дотація 53 719 300,00 

 

9900000000 Державний бюджет 53 719 300,00 

 

41033900 
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам  
61 098 200,00 

 

9900000000 Державний бюджет 61 098 200,00 

 

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 

786 500,00 

 

07100000000 Огбласний бюджет 786 500,00 

 

        
 

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету 
 

       
X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  115 604 000,00  
X загальний фонд 115 604 000,00  
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  
         
         

Х Х 
УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому 

числі: 
0,00 

 
Х Х загальний фонд    
Х Х спеціальний фонд 0,00  

Секретар сільської ради Олена СТРОЇН  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Додаток 4 

            до рішення 25 сесії восьмого скликання 

            Великолучківської сільської ради 

            від 20.12.2022 року № 1780 

Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році 

                    

07527000000                 

(код 
бюджету)                 (грн.) 

Код 

Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету 

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 
кредитуван

ня 

місцевого 

бюджету 

Код 
Функціона

льної 

класифікац
ії видатків 

та 

кредитува

ння 
бюджету 

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     

Великолучківська 

сільська рада 

(головний 
розпорядник) 

    1 554 600,00 1 554 600,00 - - 

0110000     

Великолучкіувська 

сільська рада 

(відповідальний 

виконавець) 

    1 554 600,00 1 554 600,00 - - 

0113160 3160 1010 

'Надання соціальних 

гарантій фізичним 

особам, які надають 
соціальні послуги 

громадянам похилого 

віку, особам з 
інвалідністю, дітям з 

Програма надання 
соціальних гарантій 

фізичним особам, 

які надають 
соціальні послуги з 

догляду на 

Рішення сесії 
Великолучківс

ької сільської 

ради від 
20.12.2022                    

№ 1771 

120 000,00 120 000,00 0113242 3242 



інвалідністю, хворим, 

які не здатні до 
самообслуговування і 

потребують сторонньої 

допомоги 

непрофесійній 

основі на  2023 рік  

0113242 3242 1090 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального 
забезпечення 

Програма 

соціального захисту 

населення 
„Турбота”  

Великолучківської 

сільської ради на 
2023 рік  

Рішення сесії 
Великолучківс

ької сільської 

ради від 
20.12.2022              

№ 1769  

120 000,00 120 000,00     

0116030 6030 0620 
Організація 
благоустрою населених 

пунктів 

Програма 

благоустрою 

населених пунктів 
Великолучківської 

сільської 

територіальної 
громади на 2023 рік  

Рішення сесії 

Великолучківс

ької сільської 

ради від  
20.12.2022                          

№ 1770 

1 314 600,00 1 314 600,00     

X X X УСЬОГО Х X 1 554 600,00  1 554 600,00  0,00  0,00  

Секретар сільської ради      Олена СТРОЇН 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022 с.Великі Лучки                      № 1781 

 

 

          З метою координації діяльності органів місцевого самоврядування щодо 

забезпечення принципів регуляторної політики, відповідно до   статей 7, 13, 32 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік згідно додатку. 

2. Оприлюднити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік в порядку, визначеному чинним 

законодавством. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

     

  Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2023 рік 



 

ПЛАН 

діяльності з  підготовки проектів регуляторних  актів 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

№ 

з/п 
Вид проекту Назва проекту Мета прийняття 

Строк 

підготовки 

проектів 

Відповідальний за 

підготовку проекту  

регуляторного 

акту 

1 Рішення 

сільської 

ради 

Про встановлення розміру ставок 

податку на нерухоме майно,  

відмінне від земельної ділянки,  на 

території Великолучківської  

сільської ради на 2024 рік 

Приведення нормативного акту у 

відповідність до чинного 

законодавства та збільшення 

надходжень до 

бюджету сільської ради 

І півріччя 

2023 року 

Фінансовий відділ 

2 Рішення 

сільської 

ради 

Про встановлення ставок 

земельного податку,  що 

сплачуються на території 

Великолучківської сільської ради на 

2024 рік 

Приведення нормативного акту у 

відповідність до чинного 

законодавства та збільшення 

надходжень до 

бюджету сільської ради 

І півріччя 

2023 року 

Фінансовий відділ 

3 Рішення 

сільської ради  

Про встановлення ставки єдиного 

податку на території 

Великолучківської сільської ради           

на 2024 рік 

Приведення нормативного акт у 

відповідність до чинного 

законодавства та збільшення 

надходжень до 

бюджету сільської ради 

І півріччя 

2023 року 

Фінансовий відділ 

4 Рішення 

сільської ради  

Про встановлення ставок 

туристичного збору на території  

Великолучківської  сільської ради на 

2024 рік 

Приведення нормативного акту у 

відповідність до чинного 

законодавства та збільшення 

надходжень до 

бюджету сільської ради 

І півріччя 

2023 року 

Фінансовий відділ 

5 Рішення 

сільської ради  

Про встановлення ставок 

транспортного податку на території  

Великолучківської  сільської ради на 

2024 рік 

Приведення нормативного акту у 

відповідність до чинного 

законодавства та збільшення 

надходжень до 

бюджету сільської ради 

І півріччя 

2023 року 

Фінансовий відділ 

 

 Секретар   ради                                                                                                Олена СТРОЇН 

Додаток  

до рішення № 1781                                                        

від 20.12.2022 року 

 



 
   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022 с.Великі Лучки                      № 1782 

 

Про затвердження плану роботи  

Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

 

     Відповідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою 

забезпечення ефективної діяльності сільської ради в 2023 році, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1.     Затвердити план роботи Великолучківської сільської ради на  2023 

рік  згідно додатку. 

2.     Дозволити сільському голові та постійним комісіям сільської ради при 

необхідності вносити зміни та доповнення до плану роботи Великолучківської 

сільської ради.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської 

ради Строїн О.Ю. та постійну комісію з питань прав людини, законності, 

запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та місцевої згуртованості 

(Хома О.І.). 

 

  Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення двадцять п’ятої сесії восьмого 

скликання 

Великолучківської сільської ради 

                                                                        20.12.2022№1782 

 

План роботи 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

 

I. Розглянути питання на сесіях сільської ради: 

1. Звіт сільського голови про соціально-економічний розвиток села у 2022 

році та перспективи на 2023 рік. 

2. Звіти начальників відділів Великолучківської сільської ради.  

3. Звіт про виконання сільського бюджету за відповідні квартали 2023 року. 

4. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2024 рік. 

5. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 2024 рік. 

6. Про порядок обчислення та сплати єдиного податку та затвердження 

відповідного Положення на 2024 рік. 

7. Про бюджет Великолучківської сільської територіальної громади на 2024 

рік. 

8. Про затвердження місцевих програм на 2024 рік. 

9. Про план роботи Великолучківської сільської ради на 2024 рік. 

10. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2024 рік. 

11. Земельні питання. 

12. Розгляд депутатських звернень та звернень громадян. 

13. Інші питання, що виникатимуть в процесі роботи сільської ради. 

 

ІІ. Підготовка і проведення засідань постійних комісій сільської ради  

Розгляд питань згідно з планом роботи та поточних питань. 

 

ІІІ. Організаційні питання: 

- Організаційна допомога постійним комісіям у підготовці та проведенні 

засідань. 

- Узагальнення пропозицій, зауважень, висловлених депутатами на сесіях 

сільської ради, забезпечення виконання депутатських пропозицій і зауважень. 

- Надання методичної допомоги депутатам сільської ради в підготовці 

звітування про свою роботу перед виборцями. 

 

IV. Контроль за виконанням: 

- регламенту сільської ради; 

- рішень сільської ради; 

- сільського бюджету за 2023 рік; 

- цільових програм прийнятих на сесіях сільської ради. 



 

V. Участь у заходах з нагоди відзначення державних, 

професійних свят та пам’ятних дат 

№ Місяць Назва заходу 

1 
Січень 

Різдво Христове 

День Соборності України 

2 Березень Міжнародний жіночий день 

3 

Квітень 

Всесвітній день здоров’я 

День довкілля 

День Чорнобильської трагедії 

4 Травень День Перемоги  

5 
Червень 

День захисту дітей 

День Конституції України 

6 Серпень День Державного Прапора України 

День незалежності України 

7 Вересень День знань 

День працівників дошкільних закладів 

8 Жовтень День учителя 

День людей похилого віку 

День козацтва 

9 Листопад Дня Гідності та Свободи 

Дня пам’яті жертв голодомору 

10 Грудень Міжнародний день людей з обмеженими можливостями 

День працівників місцевого самоврядування 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 

Секретар сільської ради                                                     Олена СТРОЇН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022  с.Великі Лучки                   №  1783 

 

 

Про реорганізацію Червенівської ЗОШ І ступеня Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області шляхом приєднання до  

Червенівської ЗОШ І-ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області  

 

З метою створення оптимальної освітньої мережі, необхідних умов для 

надання учням якісної освіти, забезпечення доступності та якості освіти, 

ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових ресурсів 

та раціонального використання бюджетних коштів, відповідно до статей 104-107 та 

Цивільного кодексу України, статті 13 та  статті 32 Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  рішення 

одинадцятої позачергової сесії восьмого скликання Великолучківської сільської 

ради «Про забезпечення процесу реорганізації, ліквідації та перетворення закладів 

освіти Великолучківської  сільської  ради Мукачівського району Закарпатської 

області» № 900 від 01.09.2021, Протоколу засідання робочої групи з проведення 

процесу реорганізації, ліквідації та перетворення закладів освіти Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області № 6 від 09.11.2022року,  

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Реорганізувати Червенівську ЗОШ І ступеня Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області (код ЄДРПОУ- 

34919927)  шляхом приєднання  до Червенівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (код 

ЄДРПОУ - 34855921)  

2. Вважати  Червенівську ЗОШ І-ІІ ступенів Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області (код ЄДРПОУ - 34855921) 

правонаступником Червенівської ЗОШ І ступеня Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області (код ЄДРПОУ-34919927)  

3. Створити комісію з реорганізації Червенівської ЗОШ І ступеня 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (код 

ЄДРПОУ- 34919927)  шляхом приєднання  до Червенівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (код 

ЄДРПОУ - 34855921)  у складі згідно з додатком 1 до цього рішення. 



4. Місцем роботи комісії з реорганізації (шляхом приєднання) визначити 

приміщення за адресою: 89625 Закарпатська область, село Великі Лучки, вулиця 

Централна, будинок 37. 

5. Покласти на комісію з реорганізації шляхом приєднання  Червенівської 

ЗОШ І ступеня до  Червенівської ЗОШ І-ІІ ступенів повноваження щодо здійснення 

повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів їх фактичної 

наявності та документального підтвердження станом на 01.12.2021 року. 

6. Встановити двомісячний термін для пред’явлення кредиторам вимог. 

7. Комісії з реорганізації Червенівської ЗОШ І ступеня Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (код ЄДРПОУ- 

34919927)  шляхом приєднання  до Червенівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (код 

ЄДРПОУ - 34855921) вжити всі організаційно-правові заходи, передбачені чинним 

законодавством України щодо реорганізації закладу шляхом приєднання. 

8. Доручити голові комісії з реорганізації Червенівської ЗОШ І ступеня 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (код 

ЄДРПОУ- 34919927)  шляхом приєднання  до Червенівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (код 

ЄДРПОУ - 34855921) подати відповідні документи до державного реєстратора. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови (Івана ЗОЗУЛЮ) та постійну  комісію  з питань освіти, культури, 

молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, охорони 

материнства, дитинства, опіки та національних меншин (Маргариту ТОВТ). 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                           Василь КОШТУРА  

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Двадцять п’ята сесія восьмого 

скликання Великолучківської 

сільської ради  

Від _20.12.2022 № 1783 

  

СКЛАД КОМІСІЇ 

з реорганізації  Червенівської ЗОШ І ступеня Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області шляхом приєднання до  

Червенівської ЗОШ І-ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області 

 

Голова комісії  

Іван Зозуля                 - заступник сільського голови з питань діяльності 

          (2589616259)               виконавчих органів сільської ради Великолучквської 

                                      сільської ради. 

   

Заступник голови комісії 

Марина Рубіш           - начальник відділу освіти молоді та спорту, культури,  

(3084000060)               туризму Великолучквської сільської ради. 

 

Секретар комісії 

Наталія Касинець     - головний спеціаліст відділу освіти молоді та спорту, 

 (2930500369)              культури, туризму Великолучківської сільської ради. 

                                       

Члени комісії: 

Марія Панько               - в.о. головного бухгалтера відділу освіти, молоді та          

(2241203848)                 спорту,  культури, Великолучківської сільської ради;   

Василь Машкара         -  в.о. директора Червенівської ЗОШ І-ІІ ступенів; 

(2463609770) 

Світлана Свалявчик   - в.о. директора Червенівської ЗОШ І ступеня; 

(3014900408) 

Маргарита Товт            - сільський депутат Великолучківської сільської ради 

(2204304100)                 (за згодою); 

Михайло Мотильчак   - сільський депутат Великолучківської сільської ради 

(2074405351)                       (за згодою); 

Діана Сирохман            -  староста; 

(2759621827) 

Сергій Шкоба                - староста; 

(2563009198) 

Василь Янкулич           - староста. 

(2288306437) 

 

Секретар ради                                                                              Олена СТРОІН 



  

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022            с.Великі Лучки                   №  1784 

 

Про препрофілювання (зміну типу), найменувань закладів освіти 

Великолучківської сільської ради  

З метою упорядкування мережі закладів освіти Великолучківської сільської 

ради та приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства типів та 

найменувань закладів загальної середньої освіти,  керуючись статтями 32, 35, 37 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», статтею 13 Закону України 

«Про освіту», керуючись ст. 25, ст. 26, ч.1 ст. 59, ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням одинадцятої позачергової сесії восьмого 

скликання Великолучківської сільської ради «Про забезпечення процесу 

реорганізації, ліквідації та перетворення закладів освіти Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області» №900 від 01.09.2021, Протоколу 

засідання робочої групи з проведення процесу реорганізації, ліквідації та 

перетворення закладів освіти Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області № 6 від 09.11.2022року,  Великолучківська сільська 

рада ВИРІШИЛА:  

1. Змінити тип та найменування закладів освіти Великолучкіської сільської 

ради: 

1.1 Медведівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (ЄДПРОУ 34919728)  на   

Медведівську гімназію Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області – повна назва, Медведівська гімназія – скорочена назва. 

1.2 Червенівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (ЄДПРОУ  34855921) на 

Червенівську гімназію Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області – повна назва, Червенівська  гімназія – скорочена назва. 

1.3 Драгинського  навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа-

сад I-ІІ ступеня» Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області (ЄДПРОУ 37940930) на Драгинську гімназію 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області– 

повна назва, Драгинська гімназія – скорочена назва. 

1.4 Руськівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (ЄДПРОУ 34919864) на 



Руськівську гімназію Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області – повна назва, Руськівська гімназія – скорочена назва. 

1.5 Ракошинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (ЄДПРОУ 34919712) на 

Ракошинську гімназію Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області – повна назва, Ракошинська гімназія – скорочена назва. 

1.6 Великолучківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

(ЄДПРОУ 34855979) на Великолучківську гімназію Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області – повна назва, Великолучківська 

гімназія – скорочена назва. 

1.7 Чопівського  навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа-

сад I ступеня» Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області (ЄДПРОУ 34920089) на Чопівський заклад дошкільної освіти 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області – 

повна назва, Чопівський ЗДО – скорочена назва. 

2. Встановити, що: 

2.1.   Медведівська гімназія Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області  є правонаступником Медведівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області.  

2.2. Червенівська гімназія Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області є правонаступником  Червенівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступеня Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області. 

2.3. Драгинська гімназія Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області є правонаступником Драгинського  навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа-сад I-ІІ ступеня» Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області. 

2.4. Руськівська гімназія Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області є правонаступником  Руськівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області. 

2.5. Ракошинська гімназія Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області є правонаступником Ракошинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області 

2.6. Великолучківська гімназія Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області є правонаступником  

Великолучківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

2.7.  Чопівський заклад дошкільної освіти Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області є правонаступником Чопівського  

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа-сад I ступеня» 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 



3. Начальнику відділу освіти, молоді та спроту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради  внести зміни до правовстановлюючих документів 

Медведівської гімназії Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області, Червенівської гімназії Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області, Драгинської гімназії 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, 

Руськівської гімназії Великолучківської сільської ради, Ракошинської гімназії 

Великолучківської сільської ради, Великолучківської гімназії Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, Чопівського закладу 

дошкільної освіти Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області  в порядку ч.2 ст.25 Закону України «Про освіту»  

4. Керівникам закладу освіти вчити дії, необхідні для державної реєстраціх 

змін до відомостей про Медведівську гімназію Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області, Червенівську гімназію 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, 

Драгинську гімназію Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області, Руськівську гімназію Великолучківської сільської ради, 

Ракошинську гімназію Великолучківської сільської ради, Великолучківську 

гімназію Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області, Чопівський заклад дошкільної освіти Великолучківської сільської ради : 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови (Івана ЗОЗУЛЮ) та постійну  комісію  з питань освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, охорони 

материнства, дитинства, опіки та національних меншин (Маргариту ТОВТ). 

 

 

Сільський голова                                                           Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022 с.Великі Лучки   № 1785 

 

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 11.11.2022 №120 ««Про  надання щорічної адресної грошової допомогита 

одноразової виплати на поховання»; 

          від 19.12.2022 №131 ««Про  надання щорічної адресної грошової допомоги». 

           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 

Двадцять п’ята  сесія восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022 с.Великі Лучки   № 1786 
 

 

   

 

        Керуючись статтями 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”,  постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 р. №333 

«Питання фінансування у 2021 році закупівлі  кисневих концентраторів», на 

виконання рішення Закарпатської обласної ради від 28.07.2022 №646 «Про внесення 

змін в рішення обласної ради від 15.11.2021  № 423 «Про безоплатну передачу майна 

(кисневих концентраторів) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області», розглянувши лист  Департаменту охорони здоров’я Закарпатської 

обласної військової адміністрації від 22.08.2022 №607/01.11/чс та лист КНП 

«ЦПМСД  Великолучківської територіальної громади» Великолучківської сільської 

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

 

         Внести зміни в пункт 2  рішення першого пленарного засідання двадцять 

першої сесії восьмого скликання №1727 від 29.08.2022 року та викласти рішення в 

наступній редакції: 

 

          1. Прийняти на безоплатній основі із спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Закарпатської області до комунальної власності Великолучківської 

сільської ради  майно згідно з додатком. 

         2. Передати безоплатно із комунальної власності Великолучківської сільської 

ради до комунальної власності Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Великолучківської територіальної 

громади» Великолучківської сільської ради  майно, а саме 2 ( два ) кисневі 

концентратори. 

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

приймання-передачі майна комунальної власності на баланс комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Великолучківської територіальної громади» Великолучківської сільської ради   та 

забезпечити їх передачу кінцевим отримувачам. 

 

Про  безоплатне прийняття майна (кисневих концентраторів) зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області 

  



          4.  Відділу бухгалтерського обліку та звітності Великолучківської сільської 

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

прийому-передачі майна. 

          5.  Рішення набуває законної сили з моменту його прийняття. 

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

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

соціального захисту, охорони материнства, дитинства, опіки та національних 

меншин (Товт М.О.). 

  

 

Сільський голова                                                                   Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.12.2022 №1786 

 

 

Перелік майна Великолучківської територіальної громади, що передається  

КНП «ЦПМСД  Великолучківської територіальної громади» Великолучківської 

сільської ради   
 

№ 

п/п 

Територіальна 

громада 

Всього 

медичних 

кисневих 

концентраторів 

АЕ-8 

Назва закладів, які 

надають первинну 

медичну допомогу і 

мають укладені договори 

про медичне 

обслуговування 

населення за програмою 

медичних гарантій з 

Національною службою 

здоров’я України 

Кількість 

медичних 

кисневих 

концентраторів 

АЕ-8 

11 Великолучківська 

територіальна громада 

2 

(два) 

КНП «Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги 

Великолучківської  

територіальної громади» 

Великолучківської 

сільської ради   

2 

(два) 

 

 

 

Секретар ради                                                        Олена СТРОЇН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення  

двадцять п’ятої сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 



 

 

                                                                                                                                      

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022 с.Великі Лучки   № 1787 

 

 

Про   затвердження робочого проекту 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши робочий проект, враховуючи висновки постійної комісії з 

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

інвестицій та міжнародного співробітництва Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити робочий проект «Капітальний ремонт внутрішньої системи 

водопостачання дільничної лікарні за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, с.Бенедиківці, вул. Бенедиківська,2» на загальну суму 1559.856 тис. грн. 

         2.  Рішення набуває законної сили з моменту його прийняття. 

 

 

Сільський голова                                                                   Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                  

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022 с.Великі Лучки                     № 1788 

Про затвердження проєкту землеустрою та надання земельної ділянки в 

оренду ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії 

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

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

кодексу України, Закону України «Про оренду землі», розглянувши заяву ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» про затвердження проектів землеустрою та надання 

земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 

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

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд, об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ14.02): 

-  площею 0,0034 га, кадастровий номер 2122786800:03:101:0088, на якій 

розміщено КТП-250-10/0.4,  що знаходиться за адресою: село Домбоки, 

Мукачівського району, Закарпатської області; 

-  площею 0,0004 га, кадастровий номер 2122786800:03:101:0089, на якій 

розміщено опора 0,10 кВ,  що знаходиться за адресою: село Домбоки, Мукачівського 

району, Закарпатської області. 

        2.  Надати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у користування на умовах оренди 

терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельні ділянки для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії:  

-  площею 0,0034 га, кадастровий номер 2122786800:03:101:0088, на якій 

розміщено КТП-250-10/0.4,  що знаходиться за адресою: село Домбоки, 

Мукачівського району, Закарпатської області; 

-  площею 0,0004 га, кадастровий номер 2122786800:03:101:0089, на якій 

розміщено опора 0,10 кВ,  що знаходиться за адресою: село Домбоки, Мукачівського 

району, Закарпатської області. 

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

оцінки. 



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

з Великолучківською сільською радою договір оренди землі та провести його 

державну реєстрацію. 

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

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

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

ділянки із власниками суміжних ділянок (землекористувачами). 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

В.В.). 

 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

19.12.2022 с.В.Лучки                            № 1789 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статей 12, 127, 128 та пункту 12 розділу Х Перехідних 

положень «Земельного кодексу України», керуючись Постановою КМУ від 

24.07.2009 року № 806 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 22.04.2009 року 

№ 381», розглянувши заяву директора Товариства з обмеженою відповідальністю 

«РІД-СЕРВІС» та подані матеріали, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «РІД-СЕРВІС» в 

особі керівника Регейда Андрія Михайловича згоду на викуп земельної  ділянки 

площею 2.2450 га (кадастровий номер 2122786800:11:101:0040)   за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино,   вул. Бенедиківська, 

№11, 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) під об’єктом 

нерухомого майна, що перебуває у власності ТзОВ «РІД-СЕРВІС». 

2. Сільському голові укласти з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «РІД-СЕРВІС» договір про оплату авансового внеску в рахунок 

оплати ціни земельної ділянки, що становить 10% від нормативної грошової оцінки 

даної земельної ділянки. 

3. Сільському голові створити своїм розпорядженням конкурсну  комісію 

по відбору суб’єктів підприємницької діяльності з проведення експертної  грошової 

оцінки земельної  ділянки, що підлягає передачі у власність шляхом викупу. 

4. Доручити конкурсній комісії з продажу об’єктів нерухомості та 

проведення аукціонів з продажу земельних ділянок обрати на конкурентних засадах 

суб’єкт оціночної діяльності, що має ліцензію на виконання робіт по проведенню 

експертної оцінки земельної ділянки.  

5. Сільському голові замовити звіт про експертну грошову оцінку даної 

ділянки. 

 

 

Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

 



 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

В.В.). 

 

 

  Сільський голова                                                                Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята сесія восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022            с. Великі Лучки                № 1790 

 

   

Про доповнення Переліку об’єктів  комунальної власності Великолучківської 

сільської ради, що підлягають приватизації  

(малої приватизації) шляхом продажу на аукціоні  

 

            З метою забезпечення надходження коштів до селищного бюджету, 

відповідно до  Закону України «Про приватизацію державного і комунального  

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Великолучківська сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Перелік об’єктів комунальної власності  територіальної громади 

Великолучківської сільської ради, які підлягають приватизації, який затверджений 

рішенням першого пленарного засідання двадцять першої  сесії восьмого скликання 

від 29.08.2022 № 1730, доповнити пунктом 4 такого змісту: 

«4. Нежитлові приміщення, загальною площею 146,6 кв. м. за адресою                    

с. Руське, вул. Борканюка буд. 1. шляхом продажу на електронному аукціоні». 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту. 

 

 

 

Сільський голова                                              Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять п’ята сесія восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2022            с. Великі Лучки                № 1791 

 

   

Про внесення змін до рішення першого пленарного засідання тринадцятої сесії 

восьмого скликання від 24.11.2021 року № 1139 

 

 

            З метою забезпечення надходження коштів до селищного бюджету, 

відповідно до  Закону України «Про приватизацію державного і комунального  

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Великолучківська сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. У назві та тексті рішення першого пленарного засідання тринадцятої сесії 

восьмого скликання від 24.11.2021 року № 1139 «Про включення комунального 

майна Великолучківської сільської територіальної громади до Переліку об’єктів 

комунальної власності, що підлягають приватизації в 2021-2022 роках шляхом 

аукціону», позицію «2021 – 2022» замінити позицією «2023-2024». 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту. 

 

 

 

Сільський голова                                              Василь КОШТУРА 
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