
                                                                     

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцять шоста сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

02.02.2023 с. Великі Лучки                        № 1792 

 

Про обрання лічильної комісії 

 

            Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох депутатів, а саме: 

1.1. Дацюк Надія Феофанівна.  

1.2. Ліба Василь Петрович. 

1.3. Токар Володимир Володимирович. 

2. Лічильній комісії, провести відповідну роботу щодо таємного 

голосування за підтримання чи не підтримання заяви про дострокове 

припинення повноважень секретаря Великолучківської сільської ради СТРОЇН 

Олени Юріївни. 

 

 

Сільський голова                                                                      Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцять шоста сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

02.02.2023 с. Великі Лучки                        № 1793 

 

Про дострокове припинення повноважень секретаря  

Великолучківської сільської ради 

 

Відповідно до статей 144, 146 Конституції України, пункту 4 частини 1 

статті 26, частини 5 статті 50, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», розглянувши  заяву секретаря Великолучківської 

сільської ради Строїн Олени Юріївни від 26.01.2023 р. про дострокове 

припинення повноважень та звільнення за власним бажанням, протокол 

лічильної комісії від 02.02.2023 № 2, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Достроково припинити повноваження секретаря Великолучківської 

сільської ради 8-го скликання Строїн Олени Юріївни, на підставі частини 5 

статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та звільнити 

із займаної посади за власним бажанням відповідно до статті 38 Кодексу законів 

про працю України, з 02 лютого 2023 року.  

2. Вивести Строїн Олену Юріївну зі складу виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради.  

 

 

 

Сільський голова                                                                 Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцять шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

02.02.2023 с. Великі Лучки                        № 1794 
 

   

Про внесення змін у структуру та штатну чисельність апарату 

Великолучківської сільської ради та її виконавчих органів 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 

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

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів» із змінами, наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 

«Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 

прокуратури, судів та інших органів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 08 квітня 2021 р. за № 474/36096, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни у структуру та штатну чисельність апарату 

Великолучківської сільської ради та її виконавчих органів, затвердженої 

рішенням двадцять п’ятої сесії восьмого скликання від  20.12.2022 № 1775 «Про 

структуру та штатну чисельність апарату та відділів Великолучківської 

сільської ради  та її виконавчих органів», а саме: 

1.1.  Вивести із штатного розпису відділу загальної, організаційної роботи,  

кадрового та правового забезпечення Великолучківської сільської ради  штатну 

одиницю провідного спеціаліста з 03 лютого 2023 року. 

1.2. Ввести в штатний розпис відділу загальної, організаційної роботи,  

кадрового та правового забезпечення Великолучківської сільської ради  штатну 

одиницю головного спеціаліста з 03 лютого 2023 року. 

2. Додаток 1 до рішення двадцять п’ятої сесії восьмого скликання від  

20.12.2022 № 1775  «Про структуру та штатну чисельність апарату  та відділів 

Великолучківської сільської ради  та її виконавчих органів» викласти в новій 

редакції (додається). 

3. Рішення набуває законної сили з моменту його прийняття. 

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  

(у редакції рішення позачергової 

двадцять шостої сесії восьмого 

скликання 

02.02.2023 №1794    

 

СТРУКТУРА 

і штатна чисельність апарату Великолучківської сільської ради  

 та її виконавчих органів 
 

Назва  відділів, управлінь та посад Чисельність 

 Апарат сільської ради та виконавчого комітету 

1. Керівництво сільської ради і виконавчого комітету 8 

1.1 Сільський голова 1 

1.2. 

 

Заступник сільського голови з питань діяльності   виконавчих органів 

ради 
1 

1.3 Заступник сільського голови 1 

1.4 Керуючий справами  1 

1.5. Секретар сільської ради  1 

1.6. Староста 3 

2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності  3 

2.1. Начальник відділу, головний бухгалтер 1 

2.2. Головний спеціаліст   1 

2.3. Спеціаліст по грантам 1 

3. Відділ загальної , організаційної роботи,  кадрового та правового 

забезпечення 
8 

3.1. Начальник відділу 1 

3.2. Головний спеціаліст    1 

3.3. Головний спеціаліст  1 

3.4. Архіваріус 1 

3.5 Прибиральник службового приміщення 2 

3.6. Опалювач  1 

3.7. 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 господарства 1 

9.2. Робітник  з благоустрою 9 

 Всього 54 

 

 

Секретар засідання                                                                       Оксана ХОМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                    

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова двадцять шоста сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

02.02.2023 с.Великі Лучки   №1795 

 

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 23.12.2022 №134 ««Про  тимчасове призупинення діяльності ЗДО 

Великолучківської сільської ради»; 

 від 23.12.2022 №135 «Про надання щорічної адресної грошової допомоги 

та одноразової виплати на поховання»; 

 від 28.12.2022 №139 «Про внесення змін до сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік» 

          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 

Позачергова двадцять шоста сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

02.02.2023 с. Великі Лучки                        № 1796 

 

Про надання одноразової виплати на поховання 

 
 

                Керуючись статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання  рішення  двадцять п’ятої сесії восьмого скликання від 

20.12.2022 року №1769 «Про Програму соціального захисту населення 

«Турбота» Великолучківської сільської ради на 2023 рік», розглянувши заяву 

громадянки  Теслевич А.В., мешканки ----- та подані матеріали: 

 1.Надати громадянці Теслевич А.В., мешканці ----- одноразову виплату 

на поховання малолітньої доньки Теслевич А.Ю.  в  сумі 3000 (три тисячі) 

гривень. 

              2.   Головному бухгалтеру сільської ради (Фенчак Т.В.) здійснити 

перерахунок зазначеної суми на рахунок громадянки Теслевич А.В. 

             3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову Коштура В.О. 

 

  

Сільський голова                                                                 Василь КОШТУРА  
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