
 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев′ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.03.2023    с.Великі Лучки          № 1809 

 

Про внесення змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів 

 

 

Керуючись пунктом статтею 26 „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно до статей 22, 23, 47, 89 Бюджетного кодексу України, з 

метою реалізації бюджетних програм для досягнення поставлених цілей,   

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Головному розпоряднику бюджетних коштів Великолучківської 

сільської ради включити в мережу та визначити одержувачем бюджетних  

коштів Комунальне некомерційне підприємство „Центр первинної медико-

санітарної допомоги Великолучківської територіальної громади” 

Великолучківської сільської ради та уповноважити його на виконання заходів, 

передбачених бюджетними програмами. 

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 дев′ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.03.2023    с.Великі Лучки     № 1810 

 

 

Про внесення змін та доповнення до 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, розглянувши подані зміни та доповнення до Програми соціального 

захисту населення „Турбота” Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1.Внести наступні зміни та доповнення до Програми соціального захисту 

населення „Турбота” Великолучківської сільської ради на 2023 рік, 

затвердженої рішенням двадцять п′ятої сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради  від 20 грудня 2022 року  № 1769, а саме:  

1.1. Підпункт 1 абзацу 1 пункту 4 „Шляхи і способи розв'язання проблем,  

строки та етапи  виконання Програми” викласти в наступній редакції: 

„- 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  визнанні „безвісті зниклим” більше, як шість місяців в захисті 

України проти широкомасштабного вторгнення російської 

федерації в Україну (що підтверджуються відповідними 

документами); 

• в разі смерті військовослужбовця при захисті України проти 

широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну 

(при умові не одержання грошової допомоги з Державного 

бюджету);” 



 

1.2. Викласти в новій редакції додаток 3 до Програми „ЗАВДАННЯ і 

ЗАХОДИ з виконання Програми соціального захисту населення „Турбота” 

Великолучківської сільської ради на 2023 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 2023 рік, проводити в межах затверджених 

асигнувань в сільському бюджеті Великолучківської сільської ради на 2023 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.) та постійну 

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

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

національних меншин (Товт М.О.) . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток  

до рішення двадцять дев′ятої сесії  

восьмого скликання Великолучківської 

           сільської ради 

                                                                                  від  22.03.2023 № 1810 

 

                                                                                  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140000,00 

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  визнанні „безвісті зниклим” більше, як шість місяців 

в захисті України проти широкомасштабного вторгнення 

російської федерації в Україну (що підтверджуються 

відповідними документами). В разі смерті 

військовослужбовця при захисті України проти 

широкомасштабного вторгнення російської федерації в 

Україну (при умові не одержання грошової допомоги з 

Державного бюджету) 

2023 рік 

Великолуч-

ківська 

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 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 

2023 рік 

Великолуч-

ківська 

сільська рада 

Сільський 

бюджет 
3000,00  450000,00 

Виплата 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 

 

3 

надання щорічної адресної грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради учасникам АТО (ООС) 

(58 осіб) 

2023 рік 

Великолучківс

ька 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 

Великолучківс

ька 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 

Великолучківс

ька 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 

Великолучківс

ька 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 

Великолучківс

ька 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 

Великолучківс

ька сільська 

рада 

Сільський 

бюджет 
2000,00 130000,00 

Виплата 65 особам 

одноразової адресної 

матеріальної допомоги  

інвалідам І групи  

РАЗОМ за Програмою 1398000,00  

* Виплата допомог по Програмі соціального захисту населення „Турбота” Великолучківської сільської ради на 2023 рік не впливають по отриманню грошових чи інших 

допомог з інших джерел фінансування. 

 



 

                                                                                      

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев′ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.03.2023    с.Великі Лучки   № 1811 

 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку земельних 

відносин у Великолучківській  територіальній громаді на  

2022-2025 рр. 

 

 

Керуючись пунктом 22  частини 1 статті 26 „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, на виконання вимог Земельного кодексу України, 

законів України „Про землеустрій”, „Про оцінку земель”, „Про Державний 

земельний кадастр”, враховуючи розпорядження голови Закарпатської 

обласної державної адміністрації – начальника Закарпатської обласної 

військової адміністрації від 16 березня 2023 року  № 270 „Про внесення змін 

до обласного бюджету на 2023 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та 

спрямування залишків коштів, що утворилися на 1 січня 2023 року (зі змінами 

від 03.01.2023, 17.01.2023, 10.02.2023, 16.02.2023 року),розглянувши подані 

зміни та доповнення до Програми розвитку земельних відносин у 

Великолучківській  територіальній громаді на 2022-2025 рр. (із змінами), 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести наступні зміни та доповнення до Програми розвитку земельних 

відносин у Великолучківській територіальній громаді на 2022-2025 рр.                         

(із змінами), затвердженої рішенням п′ятнадцятої сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради від 04 лютого 2022 року  № 1517, а саме:  

- викласти в новій редакції пункт 5 „Фінансове забезпечення Програми” 

згідно  додатку  до даного рішення відповідно. 

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою розвитку земельних відносин у 

Великолучківській  територіальній громаді на 2022-2025 рр. (із змінами), 

проводити в межах затверджених асигнувань в сільському бюджеті 

Великолучківської сільської ради на 2023 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.) та постійну 

комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

середовища та благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



᾽ 

 

Додаток  

до рішення двадцять  дев′ятої 

сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

   від  22.03.2023 № 1811 

 

5. Фінансове забезпечення Програми. 

Програма розрахована на період 2022 - 2025 рр. Джерелом фінансування 

Програми є кошти сільського бюджету. 

Для вирішення основних завдань земельної реформи обсяги витрат на 

проведення заходів, передбачених Програмою на період до 2025 року буде 

здійснюватися на підставі відповідних кошторисів. 

 

Обсяги витрат на проведення заходів, передбачених  

Програмою розвитку земельних відносин  Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022-2025 рр. 

 

Обсяги витрат, необхідних на виконання заходів, передбачених 

Програмою, зазначені орієнтовно та можуть змінюватись залежно від 

фінансування відповідно до затверджених видатків бюджету на відповідний 

рік. 

Зміст заходу 

Обсяги фінансування, гривень 

 у тому числі 

Всього 
2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

обласний 

бюджет 

сільський 

бюджет  

обласний 

бюджет 

сільський 

бюджет 

обласний 

бюджет 

сільський 

бюджет 

обласний 

бюджет 

сільський 

бюджет 

Організація розроблення 

технічної документації із 

землеустрою щодо 

інвентаризації  

- - - - - - - - - 

Розроблення (проведення) 

документації з нормативної 

грошової оцінки земель 

населених пунктів 

територіальної громади 

800000 100000 600000 100000 - - - - - 

Розроблення проекту 

землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж 

населених пунктів 

територіальної громади 

50000 - 50000 - - - - - - 

Експерта грошова оцінка 

земельної ділянки що 

намічена для продажу 

шляхом викупу 

22300 - 8500 - 13800 - - - - 

Погашення кредиторської 

заборгованості за 2022 рік 

за розроблення 

(проведення) документації з 

нормативної грошової 

оцінки земель населених 

пунктів територіальної 

громади 

99900 - - 99900 - - - - - 

РАЗОМ 972200 100000 658500 199900 13800 - - - - 



 

                                               

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев′ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    22.03.2023                               с.Великі Лучки                               №  1812 

 

 Про внесення змін та доповнень до 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, розглянувши подані зміни та доповнення до Програми 

благоустрою населених пунктів Великолучківської сільської територіальної 

громади на 2023 рік, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести наступні зміни та доповнення до Програми благоустрою 

населених пунктів Великолучківської сільської територіальної громади на 

2023 рік, затвердженої рішенням двадцять п′ятої сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради від 20 грудня 2022 року № 1770, а саме:  

- викласти в новій редакції додаток 1 до Програми „Паспорт Програми 

благоустрою населених пунктів Великолучківської сільської територіальної 

громади на 2023 рік” згідно додатку 1 до даного рішення відповідно; 

- викласти в новій редакції додаток 2 до Програми „Ресурсне 

забезпечення Програми благоустрою населених пунктів Великолучківської 

сільської територіальної громади на 2023 рік” згідно додатку 2 до даного 

рішення відповідно; 

- викласти в новій редакції додаток 3 до Програми „Завдання і заходи з 

виконання Програми благоустрою населених пунктів Великолучківської 

сільської територіальної громади на 2023 рік” згідно додатку 3 до даного 

рішення відповідно. 

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2023 рік, проводити в 

межах затверджених асигнувань в сільському бюджеті Великолучківської 

сільської ради на 2023 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.) 

постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 

 

Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення двадцять дев′ятої сесії 

восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

   від  22.03.2023 № 1812 

 

   Додаток 1 

  До Програми 

 

ПАСПОРТ 

Програми благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2023 рік  

  

Найменування 

Програми 

Програма 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: 

1514,6 тис. гривень 

У тому числі за 

рахунок сільського 

бюджету  

1514,6 тис. гривень 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення двадцять дев′ятої сесії 

восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

   від  22.03.2023 № 1812 

 

                                                                           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: 
1514,6 

сільський бюджет 1514,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення двадцять дев′ятої сесії 

восьмого скликання Великолучківської 

сільської ради 

від  22.03.2023 № 1812 

 

                                                                                                                                                        Додаток 3 

                                                                                                                                                       до Програми 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання Програми благоустрою населених пунктів  Великолучківської сільської територіальної громади на 2023 рік 

 

№ 

з/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 



№ 

п/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування, 

гривень.                    

2023 рік 

Очікуваний результат 

та результативні 

показники виконання 

завдань 

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 

9 

Демонтаж пам′ятників з радянською 

символікою на території 

Великолучківської сільської 

територіальної громади з подальшим 

виконанням послуг з благоустрою  

території на яких розташовані 

пам′ятники 

На протязі 

року 

Великолучківська 

сільська рада 

сільський 

бюджет 

В межах 

кошторисних 

призначень на 2023 

рік 

Покращення благоустрою 

 
ВСЬОГО:    1 514 600,00  

 

 



 

                                                                                         

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев′ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       22.03.2023                             с.Великі Лучки                                 №  1813 

 

 Про внесення змін та доповнень до 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, розглянувши подані зміни та доповнення до Програми надання 

соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду 

на непрофесійній основі на 2023 рік, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести наступні зміни та доповнення до Програми надання соціальних 

гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі на  2023 рік, затвердженої рішенням двадцять п′ятої сесії 

восьмого скликання Великолучківської сільської ради від 20 грудня 2022 року 

№ 1771, а саме:  

- викласти в новій редакції пункт 2 „Визначення проблем, на вирішення 

яких спрямовано Програму” та пункт 4 „Шляхи і способи розв’язання проблем, 

строки та етапи виконання Програми” згідно додатку до даного рішення 

відповідно; 

- абзац 3 пункту 5 „Завдання та результативні показники Програми” 

виключити. 

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на  

2023 рік, проводити в межах затверджених асигнувань в сільському бюджеті 

Великолучківської сільської ради на 2023 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.) та постійну 

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

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

національних меншин (Товт М.О.) . 

Сільський голова                                                                        Василь КОШТУРА 

 

 



Додаток  

до рішення двадцять дев′ятої сесії 

восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

   від  22.03.2023 № 1813 

 

2.Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

          

            З кожним роком збільшується кількість людей, які потребують 

сторонньої допомоги. Прийняття програми забезпечить надання та покращення 

якості соціальних послуг на території Великолучківської сільської ради шляхом 

призначення і виплати компенсації за догляд 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 з 

нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та 

обов’язки та є: 

       -особами з інвалідністю I групи;  

       -дітьми з інвалідністю; 

       -громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;  

       -невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть 

самостійно пересуватися та самообслуговуватися; 

       -дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі 

перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 

рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, 

дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, 

які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують 

паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, 

травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, 

якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, 

затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27 грудня 2018 року 

№ 1161. 

 

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

Програми 

 

         Програмою передбачається призначення та виплата Компенсації, розмір 

якої обчислюється, 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”                   

(із змінами), 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, за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця 

звернення із заявою про згоду надавати соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі. 

 

 



 

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні 

послуги, визначається із застосуванням автоматизованого обміну даними між 

інформаційно-телекомунікаційними системами органів влади, підприємств, 

установ, організацій та обчислюється шляхом ділення середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї цієї особи на кількість осіб, які входять до складу сім’ї, 

згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для 

надання соціальних послуг, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16 

червня 2020 р. № 419. 

         До запровадження автоматизованого обміну даними між інформаційно-

телекомунікаційними системами органів влади, підприємств, установ, 

організацій фізична особа, яка надає соціальні послуги, подає довідки/інші 

документи про доходи за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім 

до місяця звернення із заявою про згоду надавати соціальні послуги з догляду 

на непрофесійній основі. 

         Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця. 

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

незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає. Обсяги фінансових 

ресурсів, спрямовані на виконання Програми, є орієнтовними і визначаються в 

залежності від обрахованих потреб та фінансових можливостей бюджету.  

Фінансування видатків, визначених Програмою, проводиться за рахунок 

коштів сільського бюджету та інших джерел незаборонених чинним 

законодавством України, наведених у додатку 2 до Програми. 

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється за 

потребою. 

 

 

  

 
 



 

                       

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев′ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 
                                          

22.03.2023 с.Великі Лучки                     № 1814 

 

 
Про внесення змін та доповнень до комплексної Програми розвитку 

освіти Великолучківської сільської територіальної громади 

 на 2022-2025 роки 

 

     

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

самоврядування в Україні”, розглянувши подані зміни та доповнення до 

комплексної Програми розвитку освіти Великолучківської сільської 

територіальної громади на  2022-2025 роки (із змінами), Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести наступні зміни та доповнення до комплексної Програми 

розвитку освіти Великолучківської сільської територіальної громади на                  

2022-2025 роки (із змінами), затвердженої рішенням п′ятнадцятої сесії восьмого 

скликання Великолучківської сільської ради від  04 лютого 2022 року  № 1516, а 

саме:  

- доповнити додатком 3 Напрями діяльності та заходи з виконання 

комплексної Програми розвитку освіти Великолучківської сільської 

територіальної гомади на 2023 рік згідно додатку до даного рішення 

відповідно. 

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради фінансування 

заходів, передбачених комплексною Програмою розвитку освіти 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки                       

(із змінами), проводити в межах затверджених асигнувань в сільському бюджеті 

Великолучківської сільської ради на 2023 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.) та постійну 

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

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

національних меншин (Товт М.О.) . 

 

Сільський  голова                                                                    Василь КОШТУРА 
  



Додаток  

до рішення двадцять  дев′ятої сесії 

восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

від  22.03.2023 № 1814 

      

Додаток 3 

до Програми 

Напрями діяльності та заходи 

з виконання комплексної Програми розвитку освіти 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2023 рік 

 

І . Дошкільна освіта 

Напрям діяльності Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

грн. 

1.Забезпечення 

функціонування 

мережі 

дошкільних 

навчальних 

закладів. 

1.1. капітальний ремонт внутрішніх мереж водопостачання 

ЗДО № 2 в с.Великі Лучки Мукачівського району 

Закарпатської області, з них: 

 

Відділ ОМСКТ 

Великолучківської сілської 

ради, адміністрація закладу 

 

Сілський 

бюджет 

 

10 000,00 

10 000,00 
      - експертиза робочого проєкту 

1.2. капітальний ремонт водопостачання  та теплопостачання 

ЗДО № 2 в с.Великі Лучки Мукачівського району 

Закарпатської області, з них:  

 

Відділ ОМСКТ 

Великолучківської сілської 

ради, адміністрація закладу 

Сілський 

бюджет  

 

59 900,00 

- виготовлення робочого проєкту та експертиза  59 900,00 

1.3. капітальний ремонт внутрішніх мереж 

електропостачання ЗДО № 2 в с.Великі Лучки Мукачівського 

району Закарпатської області 

Відділ ОМСКТ 

Великолучківської сілської 

ради, адміністрація закладу Сілський 

бюджет -  

61 600,00 

61 600,00 
- виготовлення робочого проєкту та експертиза 

ВСЬОГО    131 500,00 



                                                      

                                                ІІ. Загальна середня освіта 

Напрям діяльності Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

грн. 

1.Створення безпечних, 

комфортних умов для 

навчання учнів у 

навчальних закладах 

1.1. капітальний ремонт внутрішніх мереж 

електропостачання Ракошинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області в селі Ракошино по вулиці 

Кольки, №2, з них 
Відділ ОМСКТ 

Великолучківської сілської 

ради, адміністрація закладу 

Сілський 

бюджет 
7180,00 

 

- погашення кредиторської заборгованості за 2022 

рік по експертизі робочого проєкту   
Сілський 

бюджет 

 

7180,00 

 

ВСЬОГО    7180,00 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       22.03.2023 с.Великі Лучки                       № 1815 

 

Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту у 

Великолучківській сільській раді 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 вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку 

фізичної культури і спорту на території Великолучківської сільської 

територіальної громади,  Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту у 

Великолучківській сільській раді 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.) та постійну 

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

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

національних меншин (Товт М.О.). 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                    Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                         рішення  двадцять дев’ятої сесії    

                                                    восьмого скликання 

                                                                           Великолучківської сільської ради                                                                                           

          22.03.2023 №1815 
  

 

ПРОГРАМА  

розвитку фізичної культури та спорту у  

Великолучківській сільській раді на 2023 рік  

 

Вступ 

 

 Програму розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківській 

сільській раді на 2023 рік (далі – Програма) розроблено на виконання Закону 

України „Про фізичну культуру і спорт” та зважаючи на важливу роль щодо 

розвитку фізичної культури і спорту на селі. У Програмі враховано положення 

Закону України „Про фізичну культуру і спорт”, Національну доктрину 

розвитку фізичної культури і спорту, укази Президента України, нормативно-

правові документи щодо регулювання розвитку фізичної культури та спорту. 

 В основу Програми покладено ідею задоволення потреб кожного 

громадянина в фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах. 

 
 

1. Загальні положення 

 

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного 

процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють значну 

роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей 

організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості 

активного життя дорослого населення. 

Світовий досвід свідчить, що рухома активність людини протягом усього 

життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я. За 

інтегральним показником здоров’я населення,  яким є середня очікувана 

тривалість життя людини, Україна посідає одне з останніх місць в Європі. 

Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається 

згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у всіх сферах. 

 В громаді існує потреба у визначенні програмних підходів 

та  пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, 

необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-

масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в 

сучасних умовах.  

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми. 

 

2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

 

Визначення проблеми, на розв′язання якої спрямована Програма- 

невід′ємна частина виховного процесу дітей, молоді та повноцінного життя 



дорослого населення сільської громади. Її основне призначення – 

зміцнення здоров′я, підвищення фізичних можливостей людини, 

забезпечення здорового способу життя. Проте досягнутий рівень розвитку 

фізичної культури і спорту не забезпечує оптимальної рухової активності 

кожної сільської людини впродовж усього життя, поліпшення стану 

здоров′я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації 

 Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та 

пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, 

необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-

масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в 

сучасних умовах. 

 

3. Мета Програми 

 

Мета цієї Програми є формування створення умов для розвитку 

фізичної культури і спорту, зміцнення здоров'я населення засобами 

фізичного виховання, фізичної культури і спорту та зміцнення матеріально-

технічної бази спортивних об’єктів громади. 

 

4. Шляхи і способи розв′язання проблеми, строки та етапи 

виконання Програми 

 

Розв′язання проблеми розвитку фізичної культури і спорту населення 

громади є:  

- забезпечення зусиль громади у розвитку фізичної культури і 

спорту; 

- формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо 

фізичного виховання і спорту, як важливих чинників забезпечення 

здорового способу життя; 

- формування системи дитячого та молодіжного спорту; 

- удосконалення системи формування та підготовки сільських 

збірних команд різних вікових категорій різних видів спорту; 

-   збільшення кількості дітей та молоді організованими секціями 

та гуртками; 

- підвищення рівня інформаційно-просвітницької діяльності та 

пропагандистської роботи серед населення та здорового способу життя. 

Фінансування видатків, визначених Програмою, проводиться за рахунок 

коштів сільського бюджету та інших джерел незаборонених чинним 

законодавством України, наведених у додатку 2 до Програми. 

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється за потреби. 

 

5. Завдання та результативні показники Програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

- залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом, створення 

обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих 

досягнень; 



- залучення широких верств населення до систематичних занять 

фізичною культурою і масовим спортом, популяризації здорового способу 

життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації за допомоги 

різноманітних інформаційно-просвітницьких інструментів; 

- максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді, у тому числі  

молоді з обмеженими фізичними можливостями; 

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в 

навчальних закладах, розташованих на території Великолучківської сільської 

ради; 

- збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-

технічної бази, поліпшення умов її функціонування; 

- забезпечення розвитку гендерно-орієнтованих, жіночих видів спорту 

для різних вікових категорій населення громади; 

- підвищення якості функціонування гуртків, підтримки ветеранів 

спорту громади; 

- збереження існуючої мережі об′єктів і закладів фізичної культури і 

спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних 

споруд. 

Виконання Програми дасть можливість: 

-  збільшити загальну чисельність населення, залучених до різних 

видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи; 

-  утвердження у свідомості і почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого; 

-  зменшити  кількість дітей, учнівської молоді, які віднесені  за 

станом здоров’я до спеціальної медичної групи; 

-  зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності 

через хворобу; 

- покращення стану матеріально-технічної бази. 

     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 освіти, молоді та спорту, культури, туризму  

Великолучківської сільської ради.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

                                                                                    до Програми   

 

 

ПАСПОРТ 

Програми розвитку фізичної культури та спорту 

 у Великолучківській сільській раді на 2023 рік 

 

Найменування Програми 
Програма розвитку фізичної культури та спорту 

у Великолучківській сільській раді на 2023 рік 

Підстава для розроблення 

Програми 

Закон України „Про фізичну культуру і спорт”, 

Національна доктрина розвитку фізичної 

культури і спорту, укази Президента України, 

нормативно-правові документи щодо 

регулювання розвитку фізичної культури та 

спорту   

Ініціатори розроблення 

Програми 

Великолучківська сільська рада;                  

Відділ освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради                                     

Розробник Програми 

Великолучківська сільська рада;                  

Відділ освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради                                     

Відповідальні виконавці 

Програми 

Великолучківська сільська рада;                  

Відділ освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради                                     

Строки реалізації Програми 2023 рік 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

всього: 49,5 тис. гривень 

У тому числі за рахунок 

бюджету сільської ради 49,5 тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Додаток 2  

                    до Програми                                                                                                                

                                                                                                               

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми розвитку фізичної культури та спорту у  

Великолучківській сільській раді 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: 49,5 

Бюджет сільської ради 49,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                



                                                                                                                    Додаток 3 

                                                                                                                                                                                           до Програми 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання  Програми розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківській сільській раді на 2023 рік 

№ 

п/п 

Напрям діяльності 

 

Перелік заходів 

Програми 

 

Строки 

викона- 

ння 

заходу 

 

Виконаве

ць 

 

Джерело 

фінан       

сування 

Обсяги 

Фінан- 

сування, 

тис.грн. 

2022 рік 

Очікуваний 

результат та 

результативні 

показники 

виконання 

завдань 

1 

Створення безпечних, 

комфортних умов для 

задоволення 

спортивних 

видовищних запитів 

населення  

Погашення 

кредиторської 

заборгованості за 2022 

рік по „Капітальному 

ремонту другого поверху 

будівлі стадіону імені 

Олександра Когутича за 

адресою с.Ракошино, 

вул.Грібувська, б/н 

(робочий проект та 

експертиза)” 

2023 рік 

Великолуч

-ківська  

сільська 

рада 

Бюджет 

Великолуч-

ківської 

сільської 

ради 

49,5 

Оплата 

кредиторської 

заборгованості за 

2022 рік по 

виготовленню 

робочого проекту 

та експертизи 

РАЗОМ за Програмою 49,5  

 

 



 

      

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       22.03.2023 с.Великі Лучки                       № 1816 

 

Про затвердження Програми „Членські внески” 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 впровадження реформи місцевого самоврядування, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму „Членські внески” 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 дев’ятої сесії    

                                                    восьмого скликання 

                                                                           Великолучківської сільської ради                                                                                           

          22.03.2023 № 1816 

 

 

ПРОГРАМА  

„Членські внески” на 2023 рік 

 

Вступ   

 

Програма „Членські внески” на 2023 рік розроблена на підставі Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, стаття 91 Бюджетного 

кодексу України, керуючись Законом України „Про асоціації органів 

місцевого самоврядування”. 

1. Загальні положення 

 

            В умовах глобальних трансформацій участь органів місцевого 

самоврядування в об’єднаннях єврорегіонального та міжнародного 

співробітництва є ефективним інструментом обміну досвідом та доступу до 

європейських практик якісного та ефективного місцевого управління, що в 

подальшому дасть можливість реалізовувати проєкти, спрямовані на 

покращення регіональної політики та місцевого самоврядування. Напрямом 

роботи є просування ефективного місцевого управління та залучення громадян 

до участі у місцевому самоврядуванні, сприяючи таким чином 

співробітництву між місцевою владою та громадянським суспільством. 

Великолучківська сільська рада входить до Всеукраїнської асоціації 

громад. Всеукраїнська асоціація громад створена для сприяння розвитку 

місцевого самоврядування в Україні, для захисту конституційних прав та 

свобод територіальних громад, сприяння розвитку місцевого самоврядування 

та удосконалення його законодавчої бази, сприяння соціально - економічного 

розвитку громади, захисту прав та законодавчих інтересів громад органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб, сприяння обміном досвіду в 

розв’язанні питань місцевого розвитку, надання членам інформаційних 

послуг, консультаційної, методичної та практичної допомоги. 

Паспорт Програми наведено у додатку 1. 

 

2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

 

Програма на 2023 рік спрямована на визначення основних проблем 

таких, як можливість співробітництва з асоціаціями, міжнародними 

програмами та об’єднаннями органів місцевого самоврядування, вчасна та 

постійна сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації громад. 

 

 

 



 3.Мета Програми 

 

Метою даної Програми є участь в роботі асоціацій, створених органами 

місцевого самоврядування,   співробітництво з асоціаціями, міжнародними 

програмами та об’єднаннями органів місцевого самоврядування та сплата 

щорічних членських внесків. 

 

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

Програми   

 

          Керуючись програмою „Членські внески” на 2023 рік пріоритетними 

шляхами вирішення є співробітництво з Асоціацією об’єднаних 

територіальних громад, сплата членських внесків у зв’язку із вступом 

Великолучківської сільської ради у члени Всеукраїнської асоціації громад. 

Фінансування видатків, визначених Програмою, проводиться за рахунок 

коштів сільського бюджету та інших джерел незаборонених чинним 

законодавством України, наведених у додатку 2 до Програми. 

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється за потреби. 

            

5.Завдання та результативні показники Програми 

 

          Завданням Програми є виконання обов'язків членів Всеукраїнської 

асоціації громад, а саме оплата членських внесків Великолучківською 

сільською радою, як дійсного члена Всеукраїнської асоціації громад та 

приймання участі в роботі асоціацій, створених органами місцевого 

самоврядування. 

          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. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                                                                          до Програми   

 

ПАСПОРТ 

ПРОГРАМИ „Членські внески” на 2023 рік 

 

Найменування 

Програми 

Програма „Членські внески” на 2023 рік 

 

Підстава для 

розроблення 

Програми 

 

Бюджетний кодекс України, Закон України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про 

асоціації органів місцевого самоврядування, 

 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: 

26,8 тис. гривень 

У тому числі за 

рахунок сільського 

бюджету 

26,8  тис. гривень 

                                                                                                           

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Додаток 2 

                                                                                                              до Програми 

 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОГРАМИ „Членські внески” 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: 
26,8 

сільський бюджет 26,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                    Додаток 3 

                                                                                                                                                                                        до Програми 

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання  ПРОГРАМИ „Членські внески” на 2023 рік 

 

№ 

п/

п 

Напрям діяльності 

 

Перелік 

заходів 

Програми 

 

Строки 

викона- 

ння 

заходу 

 

Виконавець 

 

Джерело 

фінан       

сування 

Обсяги 

фінан- 

сування, 

тис.грн. 

 

Очікуваний результат 

та результативні 

показники виконання 

завдань 

1 

Участь в роботі 

асоціацій, створених 

органами місцевого 

самоврядування. 

 

Сплата 

членських 

внесків 

2023 рік 

Великолуч-

ківська 

сільська рада 

сільський 

бюджет 
26,8 

Надання необхідних 

послуг та сприяння 

підвищення потенціалу 

громади; ініціація щодо 

здійснення прямої 

комунікації з 

центральною владою з 

питань відстоювання 

інтересів громади, 

взаємодія та партнерство 

всіх зацікавлених сторін в 

інтересах реформи 

децентралізації 

РАЗОМ за Програмою 26,8  

 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       22.03.2023 с.Великі Лучки                       № 1817 

 

Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт 

  для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення 

 у вигляді виконання оплачуваних суспільно корисних робіт  на 2023 рік 

 

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

самоврядування в Україні”, відповідно до статей 311, 3251, 3253 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, з метою забезпечення 

виконання норм Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання 

шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів”, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму організації суспільно корисних робіт  для осіб, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання оплачуваних суспільно корисних робіт  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.) та постійну 

комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту (Микита В.І.). 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                 Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                         рішення  двадцять дев’ятої сесії    

                                                    восьмого скликання 

                                                                           Великолучківської сільської ради                                                                                           

             22.03.2023 № 1817 

 

 

ПРОГРАМА 

організації суспільно корисних робіт для осіб, на яких судом накладено 

адміністративне  стягнення у вигляді виконання оплачуваних 

 суспільно корисних робіт  на 2023 рік 

 

Вступ 
 

            Програма   організації   суспільно   корисних   робіт   для    осіб,    на  

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання оплачуваних суспільно корисних робіт на 2023 рік розроблена на 

виконання Кодексу України про адміністративні правопорушення  в інтересах 

захисту прав дітей, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів”(із змінами), наказу Міністерства юстиції України від 19.03.2013                

№ 474/5 „Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у 

вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт”. 

 

1. Загальні положення 
 

 Програма   організації   суспільно корисних   робіт   для    осіб, на   

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання оплачуваних суспільно корисних робіт на 2023 рік (далі за текстом 

– Програма) спрямована на вирішення пріоритетних завдань державної 

політики у сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання, 

шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів та виконання громадських робіт. Громадські роботи є видом 

оплачуваних суспільно корисних робіт, які організовуються для реалізації 

державної політики  захисту прав та інтересів дітей на належне утримання  та 

примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів. Програма 

передбачає забезпечення виконання норм та вимог законодавчих актів при 

відпрацюванні порушниками суспільно корисних робіт за направленнями 

відповідних організацій до Великолучківської сільської ради. Фінансування 

організації оплачуваних суспільно корисних робіт для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних 

робіт, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших, не 

заборонених законодавством джерел.      

Паспорт Програми наведено у додатку 1.   

 

 

 



2.Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

 

Суспільно корисні роботи є видом оплачуваних робіт, які 

організовуються для реалізації державної політики захисту прав та інтересів 

дітей на їх належне утримання та примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів, які полягають у виконанні особою, що вчинила 

адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, за виконання яких 

порушнику нараховується плата за виконану ним роботу.  

Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час 

у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати 

праці. 

Таким чином, з метою реалізації норм Закону України „Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права 

дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового 

стягнення заборгованості зі сплати аліментів” та забезпечення належного 

виконання постанов суду про накладення на порушників адміністративного 

стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, керуючись повноваженнями 

органів місцевого самоврядування, щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, виникла 

необхідність затвердження Програми організації суспільно корисних робіт   

для  осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання оплачуваних суспільно корисних робіт на 2023 рік.  

При розробленні Програми були визначені основні проблемні заходи: 

- виконання рішень щодо стягнення аліментів; 

- зменшення заборгованості зі сплати аліментів; 

            Адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт допомагає 

досягти кілька цілей: 

   - покарати правопорушника за протиправне діяння; 

   - здійснити моральне виховання правопорушника шляхом залучення 

його до суспільно корисної праці; 

  - запобігає вчиненню нових правопорушень; 

  - дає змогу вплинути на суспільство, а саме розуміння того, що за 

вчинення протиправного діяння можуть наставати негативні наслідки. 

 

3.Мета Програми 

 

            Метою Програми є вирішення пріоритетних завдань державної 

політики у сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання 

шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів, а також забезпечення тимчасової зайнятості громадян та 

сприяння соціального розвитку територіальної громади. 
  

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

Програми 
 

          Шляхами і способами розв’язання проблем є: 

- організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у 

вигляді  оплачуваних суспільно корисних робіт та примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей; 



- вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та 

іншими засобами праці для проведення суспільно корисних робіт; 

 

          Перелік об’єктів, на яких планується проведення оплачуваних  суспільно 

корисних робіт затверджується виконавчим комітетом Великолучківської 

сільської ради. 

Фінансування видатків, визначених Програмою, проводиться за рахунок 

коштів сільського бюджету та інших джерел незаборонених чинним 

законодавством України, наведених у додатку 2 до Програми. 

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється за потреби. 

 

5. Завдання та результативні показники Програми 
 

Основними завданнями Програми є виконання зазначених заходів для 

підвищення результативних показників, а саме: 

   - здійснювати контроль за  виконанням порушниками призначених їм 

робіт; 

- фінансувати суспільно корисні роботи, нараховувати плату порушнику 

за виконання суспільно-корисних робіт та перерахування її на відповідний 

рахунок органу виконавчої служби для погашення заборгованості зі сплати 

аліментів; 

- здійснювати матеріальне забезпечення виконання  суспільно корисних 

робіт. 

Виконання Програми дасть змогу: 

         - виконувати рішення щодо стягнення аліментів; 

- зменшити заборгованість зі сплати аліментів; 

 - покарати правопорушників за протиправне діяння; 

 - здійснити моральне виховання правопорушників шляхом залучення 

його до суспільно корисної праці; 

 - запобігти вчиненню нових правопорушень; 

 - вплинути на суспільство, а саме розуміння того, що за вчинення 

протиправного діяння можуть наставати негативні наслідки. 

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 виплат здійснюються через відділ бухгалтерського обліку та 

звітності сільської ради.  

           
 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

                                                                                                          до Програми   

 

ПАСПОРТ 

Програми організації суспільно корисних робіт для осіб, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання  

оплачуваних суспільно корисних робіт на 2023 рік 

 

Найменування 

Програми 

Програма організації суспільно корисних робіт 

для осіб, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання оплачуваних   суспільно  

 корисних робіт на 2023 рік 
Підстава для 

розроблення 

Програми 

 

 

 

 

 

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення  

в інтересах захисту прав дітей, Закон України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Закон України 

„Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення захисту права дитини на 

належне утримання шляхом вдосконалення порядку 

примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів”(із змінами), наказ Міністерства юстиції 

України від 19.03.2013 № 474/5 „Про затвердження 

Порядку виконання адміністративних стягнень у 

вигляді громадських робіт, виправних робіт та 

суспільно корисних робіт”. 

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: 

24,5 тис. гривень 

У тому числі за 

рахунок сільського 

бюджету 

24,5 тис. гривень 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 



 

  Додаток 2 

                                                                                                               до Програми 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми організації суспільно корисних робіт для осіб, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання 

 оплачуваних суспільно корисних робіт  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: 
24,5 

сільський бюджет 24,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   Додаток 3 

                                                                                                                                                                                        до Програми 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання  Програми організації суспільно корисних робіт для осіб, на яких судом накладено 

 адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно корисних робіт  на 2023 рік 

 

№ 

п/п 

Напрям 

діяльності 

 

Перелік заходів 

Програми 

 

Строки 

викона-

ння 

заходу 

Виконавець 

Джерело 

фінан-       

сування 

Обсяги 

фінансуван

ня, тис.грн. 

Очікуваний результат та 

результативні показники 

виконання завдань 

1 

Проведення 

суспільно 

корисних робіт 

Здійснення контролю 

за  виконанням 

порушниками 

призначених їм робіт 

2023 рік 
Великолучківська 

сільська рада 

Сільський 

бюджет 
- Забезпечення ефективної 

реалізації державної політики 

у сфері захисту прав та 

інтересів дітей та 

примусового стягнення 

заборгованості зі сплати 

аліментів з боржників 

(порушників), на яких судом 

накладено адміністративне 

стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт 

  

2 

Фінансування 

суспільно 

корисних робіт 

Нарахування плати 

порушнику за 

виконання суспільно-

корисних робіт та 

перерахування коштів 

на відповідний рахунок 

органу державної 

виконавчої служби для 

погашення 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

2023 рік 
Великолучківська 

сільська рада 

Сільський 

бюджет 
24,5 

РАЗОМ за Програмою 24,5  

 
 



 

         

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       22.03.2023   с.Великі Лучки                       № 1818 

 

Про затвердження Програми надання одноразової 

 грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування на території 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 створення додаткових умов в громаді для соціальної 

адаптації, соціокультурного розвитку та матеріальної підтримки дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, Великолучківська сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму надання одноразової грошової допомоги дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування на території 

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.) та постійну 

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

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

національних меншин (Товт М.О.) . 

 

 

Сільський  голова                                                                 Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 



    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                         рішення  двадцять дев’ятої сесії    

                                                    восьмого скликання 

                                                                           Великолучківської сільської ради                                                                                           

          22.03.2023 № 1818 

 

 

ПРОГРАМА 

надання одноразової  грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування на території Великолучківської  

сільської територіальної громади на 2023 рік 

 

Вступ 

 

   Програму надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавлених батьківського піклування на території Великолучківської 

сільської територіальної громади на 2023 рік  (далі – Програма) розроблено 

відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону 

України „Про охорону дитинства”, Закону України „Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування”, постанови Кабінету Міністрів 

України від 05 квітня 1994 року №226 „Про поліпшення виховання, навчання, 

соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування”, постанови Кабінету Міністрів 

України від 25 серпня 2005 року № 823 „ Про затвердження Порядку надання 

одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, після досягнення 18-річного віку” (зі змінами) та інших 

законодавчо-нормативних актів забезпечується здійснення видатків з 

бюджету Великолучківської сільської ради для виплати одноразової грошової 

допомоги.  

1. Загальні положення 

 

У сучасних економічних умовах турбота про дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування 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 повноцінного життя  даної категорії дітей, які 

потребують соціальних допомог і послуг.  

 Прийняття Програми забезпечить виплати одноразової грошової 

допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та 

інших видів соціальної підтримки різним категоріям дітей 

територіальної  громади  з метою поліпшення їх становища, надання 

відповідної інформації у сфері надання соціальних послуг. 

Паспорт Програми наведено у додатку 1. 

 

 

 

 

 



2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

 

Одним з першочергових завдань органів місцевого самоврядування є 

розвиток системи соціального захисту населення. У першу чергу негативні 

наслідки економічних проблем відчувають незахищені верстви населення. 

Зокрема, невідкладної підтримки потребують діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку для поліпшення 

виховання, навчання та забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування. 

 

 3.Мета Програми 

 

           Метою Програми надання одноразової грошової допомоги дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування на території 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2023 рік  є здійснення 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та здійснення виплати одноразової грошової допомоги, для 

покращення виховання, навчання та забезпечення організаційно-правових 

умов.  

 

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

Програми 

 

          Керуючись Програмою надання одноразової грошової допомоги дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування на території 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2023 рік 

пріоритетними способами розв’язання проблем є здійснення виплати 

одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування.   

Для виконання заходів Програми необхідне фінансування в розмірі                 

1810 (одна тисяча вісімсот десять) гривень для кожної дитини (Порядок 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року 

№ 823) та в розмірі шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку з 

розміру, встановленого Законом України „Про Державний бюджет України на 

2023 рік” для кожної дитини, яка закінчить загальноосвітній заклад 

Великолучківської сільської ради у 2023 році (статті 8 Закону України „Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування”). Орієнтовна потреба в коштах 

необхідних для виплати одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування складає: 

 

- 8 х 1 810,00 грн. = 14 480,00 грн. 

- 10 х (6 х 2 833,00 грн.)= 169 980,00 грн.                     

Відділом освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської 

сільської ради надається одноразова грошова допомога дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування згідно списків дітей-сиріт і 

дітей, позбавленим батьківського піклування, яким у поточному році 



виповнюється 18 років та які закінчать загальноосвітній заклад 

Великолучківської сільської ради, складених службою у справах дітей 

Великолучківської сільської ради.  

 

Фінансування видатків, визначених Програмою, проводиться за рахунок 

коштів сільського бюджету та інших джерел незаборонених чинним 

законодавством України, наведених у додатку 2 до Програми. 

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється за потреби. 

            

 

5.Завдання та результативні показники Програми 

 

Основними завданнями та заходами Програми є:  

- надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18- річного віку; 

 - надання одноразової грошової допомоги для забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування. 

Порядок надання допомоги:  

- служба у справах дітей Великолучківської  сільської ради складає 

списки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у 

поточному році виповнюється 18 років та які закінчать загальноосвітній 

заклад Великолучківської сільської ради у 2023 році, подає до відділу освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради. У 

списках зазначається прізвище, ім’я, по батькові дитини, число, місяць, рік 

народження, постійне місце проживання;  

- у разі переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої 

батьківського піклування з тимчасово окупованої території України або 

району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, що 

розташований на лінії зіткнення, служба у справах дітей Великолучківської 

сільської ради включає таку дитину до зазначеного списку для отримання 

одноразової допомоги; 

 - виплата одноразової допомоги здійснюється шляхом перерахування 

коштів на особистий рахунок заявника відділом освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради на підставі заяви, копії 

паспорта та ідентифікаційного коду, копії документу про надання статусу 

дитини сироти, реквізити рахунку отримувача цієї допомоги.  

 У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги 

в установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років.  

          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 відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради  та виконавчий 

комітет  Великолучківської сільської ради.  

            

 



Додаток 1 

                                                                                                          до Програми   

ПАСПОРТ 

Програми надання одноразової  грошової допомоги дітям-сиротам 

та дітям, позбавленим батьківського піклування на території 

Великолучківської  сільської територіальної громади на 2023 рік 

Найменування 

Програми 

Програма надання одноразової  грошової допомоги дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування на 

території Великолучківської  сільської територіальної 

громади на 2023 рік 
Підстава для 

розроблення 

Програми 

 

 

 

 

 

 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон 

України „Про охорону дитинства”, Закон України „Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування”, постанова Кабінету Міністрів України від 05 

квітня 1994 року № 226 „Про поліпшення виховання, 

навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування”, постанова Кабінету Міністрів України від 25 

серпня 2005 року № 823 „Про затвердження Порядку 

надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування, після досягнення 

18-річного віку” (зі змінами) та інші законодавчо-

нормативні акти. 

Ініціатори 

розроблення 

Програми 

Відділ освіти,  молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради;                          Служба у 

справах дітей Великолучківської сільської ради 

Розробник Програми Відділ освіти,  молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради;                                                  

Служба у справах дітей Великолучківської сільської ради  

Відповідальні 

виконавці Програми 

Відділ освіти,  молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради  

Строки реалізації 

Програми 

2023 рік 

Джерела 

фінансування 

Програми 

Бюджет Великолучківської сільської ради 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього: 

184,46 тис.гривень 

У тому числі за 

рахунок сільського 

бюджету 

184,46 тис.гривень 



                                                                                                              Додаток 2 

                                                                                                              до Програми 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми надання одноразової  грошової допомоги дітям-сиротам 

та дітям, позбавленим батьківського піклування на території 

Великолучківської  сільської територіальної громади на 2023 рік 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити для 

виконання Програми 

Всього витрат на виконання Програми,                

тис. ривень 

2023 рік 

Обсяг ресурсів усього (тис. 

грн), у тому числі: 
184,46 

сільський бюджет 184,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                    Додаток 3 

                                                                                                                                                                                        до Програми 

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання  Програми надання одноразової  грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування на території Великолучківської  сільської територіальної громади 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 одноразової грошової допомоги 

дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 

18- річного віку (8 осіб) 

2023 рік 

Великолуч-

ківська 

сільська 

рада 

сільський 

бюджет 
1810,00 14480,00 

зниження негативних 

проявів серед дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

після досягнення 18-

річного віку, підвищення 

рівня соціального захисту, 

поліпшення соціопсихоло

гічного стану 

2 

надання одноразової грошової допомоги 

дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування для забезпечення 

організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування (10 осіб) 

2023 рік 

Великолуч-

ківська 

сільська 

рада 

сільський 

бюджет 
16998,00 169980,00 

РАЗОМ за Програмою 184460,00  

 



 

  

                                                                       

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       22.03.2023 с.Великі Лучки                       № 1819 

 

Про затвердження Програми утримання та капітального ремонту  

ливневих каналізацій  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 організації роботи поліпшення утримання об'єктів 

благоустрою села, підвищення ефективності та надійності їх функціонування, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму утримання та капітального ремонту  ливневих 

каналізацій  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.) та постійну 

комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту (Микита В.І.). 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                    Василь КОШТУРА 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                         рішення  двадцять дев’ятої сесії    

                                                    восьмого скликання 

                                                                           Великолучківської сільської ради                                                                                           

            22.03.2023 № 1819 

 

ПРОГРАМА  

утримання та капітального ремонту  ливневих каналізацій 

 Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

 

Вступ 

               Програму утримання та капітального ремонту  ливневих каналізацій 

 Великолучківської сільської ради на 2023 рік (далі – Програма) розроблено 

відповідно до положень Бюджетного Кодексу України, Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про благоустрій 

населених пунктів”, Закону України „Про охорону навколишнього 

природного середовища” та інших законодавчо-нормативних актів. 

 

1. Загальні положення 

               Програма утримання та капітального ремонту  ливневих каналізацій 

 Великолучківської сільської ради на 2023  рік розроблена з метою реалізації 

на території громади державної політики, власних повноважень виконавчих 

органів сільської ради в сфері щодо утримання ливневих каналізацій, 

створення умов на утримання, відновлення і захисту сприятливого для 

життєдіяльності населення середовища та забезпечення населення якісними 

послугами. Програма розроблена з урахуванням пріоритетів і завдань 

Стратегії розвитку Великолучківської сільської ради на 2023 рік та визначає 

основні цілі і заходи розвитку та утримання ливневих каналізацій. 

Паспорт Програми наведено у додатку 1. 

 

2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

           На сьогодні системи ливневої каналізації для збору та відведення 

дощової та талої води з поверхневого шару території не виконують своїх 

функцій за призначенням, у зв’язку з їх неробочим станом. Багаторічний 

термін експлуатації каналізації за відсутності обслуговування, призвів до їх 

значного руйнування, замулення, відкладання мулового осаду, засмічення. 

Низька пропускна спроможність каналізацій призводить до підтоплення 

проїзних, пішоходних ділянок та значних територій, прилеглих до житлових 

будинків. Великі потоки води, що переміщуються по проїзній частині та 

прилеглої до неї території, сприяють розмиванню грунту, створюють 

величезні калюжі. Це негативно впливає на стан поверхневої дорожньої 

інфраструктури та навколишнього середовища вцілому. 

       При розробленні Програми провівся аналіз таких основних завдань:   

▪  капітальний ремонт та утримання ливневих каналізацій 

Великолучківської сільської ради; 



▪ реалізація існуючих та розробка нових проектів для покращення стану 

каналізації в цілому; 

▪ створення умов для надійного і безпечного надання послуг по 

обслуговуванню ливневих каналізацій за доступними цінами; 

▪ мінімізація техногенного впливу на навколишнє середовище і людину 

вцілому. 

 3.Мета Програми 

           Метою Програми є забезпечення безперебійного та належного 

функціонування ливневих каналізацій, реалізація заходів щодо підвищення 

ефективності та надійності каналізацій. 

 

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

Програми 

             Керуючись Програмою утримання та капітального ремонту  ливневих 

каналізацій Великолучківської сільської ради на 2023  рік пріоритетними 

шляхами вирішення є: 

- збереження об'єктів каналізацій та забезпечення  ефективного 

функціонування необхідно здійснювати комплекс заходів з їх ремонту та 

утримання; 

- забезпечення постійного моніторингу об'єктів каналізацій; 

- проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на 

покращення стану ливневих каналізацій на території Великолучківської 

сільської ради; 

      - належне обслуговування та утримання в належному стані ливневих 

каналізацій. 

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачаються при 

формуванні показників сільського бюджету, виходячи з реальних 

можливостей. 

Фінансування видатків, визначених Програмою, проводиться за рахунок 

коштів сільського бюджету та інших джерел незаборонених чинним 

законодавством України, наведених у додатку 2 до Програми. 

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється за потреби.  

        

5.Завдання та результативні показники Програми 

           Безумовне цілеспрямоване виконання заходів Програми забезпечить: 

             - виготовлення робочого проєкту по капітальному ремонту ливневих 

каналізацій по вулиці Центральна в с.Великі Лучки; 

             - проведення експертизи робочого проєкту по даному об’єкту; 

             - геоло-гідрологічне і санітарно-геологічне обстеження району робіт із 

обробкою і систематизацією архівних та фондових матеріалів; 

              - капітальний ремонт ливневих каналізацій по вулиці Центральна в 

с.Великі Лучки; 

              - реалізацію заходів щодо підвищення ефективності та надійності 

функціонування даних мереж; 



             - забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і 

господарського комплексу відповідно до встановлених нормативів та 

стандартів; 

           - захист життя та здоров’я громадян територіальної громади.  

            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 виконанням Програми здійснює заступник сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Зозуля І.І. та постійна комісія з 

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

інвестицій та міжнародного співробітництва Великолучківської сільської 

ради. 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                                                                          до Програми   

 

ПАСПОРТ 

Програма утримання та капітального ремонту  ливневих каналізацій 

 Великолучківської сільської ради на 2023  рік 

 

Найменування 

Програми 

Програма утримання та капітального ремонту  ливневих 

каналізацій Великолучківської сільської ради на 2023  

рік 

Підстава для 

розроблення 

Програми 

 

Бюджетний кодекс України, Закон України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про 

благоустрій населених пунктів”, Закон України „Про 

охорону навколишнього природного середовища” та 

інших законодавчо-нормативних актів. 

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: 

100,0 тис. гривень 

У тому числі за 

рахунок сільського 

бюджету 

100,0 тис. гривень 

                                                                                                           

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Додаток 2 

                                                                                                              до Програми 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми утримання та капітального ремонту  ливневих каналізацій 

 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: 
100,0 

сільський бюджет 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                    Додаток 3 

                                                                                                                                                                                        до Програми 

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання  Програми утримання та капітального ремонту  ливневих каналізацій 

Великолучківської сільської ради на 2023  рік 

 

№ 

п/п 

Напрям діяльності 

 

Перелік заходів Програми 

 

Строки 

викона- 

ння 

заходу 

 

Виконавец

ь 

 

Джерело 

фінан       

сування 

Обсяги 

фінан- 

сування, 

тис.грн. 

 

Очікуваний результат 

та результативні 

показники виконання 

завдань 

1 

Проведення комплексу 

ремонтно-будівельних 

робіт, направлених на 

покращення стану 

ливневих каналізацій на 

території 

Великолучківської 

сільської ради 

капітальний ремонт ливневих 

каналізацій по вулиці 

Центральна в с.Великі Лучки, 

з них:  

2023 рік 

Великолуч-

ківська 

сільська 

рада 

сільський 

бюджет 

100,0 забезпечення 

безперебійного та 

належного 

функціонування 

ливневих каналізацій, 

реалізація заходів щодо 

підвищення 

ефективності та 

надійності каналізацій 

- виготовлення робочого 

проєкту, експертиза робочого 

проєкту, геоло-гідрологічне і 

санітарно-геологічне 

обстеження району робіт із 

обробкою і систематизацією 

архівних та фондових 

матеріалів 

100,0 

РАЗОМ за Програмою 100,0  

 



                                                                         

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       22.03.202 с.Великі Лучки                       № 1820 

 

Про затвердження Програми розвитку дорожньої інфраструктури і 

фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального 

користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг 

комунальної власності 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 покращення стану соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної привабливості та створення умов для безпечного і 

повноцінного життя, праці і відпочинку населення громади, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму розвитку дорожньої інфраструктури і 

фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом 

та утриманням автомобільних доріг загального користування, у тому числі 

місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності 

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.) та постійну 

комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту (Микита В.І.). 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

   

 



     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                         рішення  двадцять дев’ятої сесії    

                                                    восьмого скликання 

                                                                           Великолучківської сільської ради                                                                                           

                            22.03.2023 № 1820   

    

ПРОГРАМА  

розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт,  

пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та  

утриманням автомобільних доріг загального користування,  

у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

 

Вступ 

         Програму розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, 

пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого 

значення, та вулиць і доріг комунальної власності Великолучківської 

сільської ради на 2023 рік (далі – Програма) розроблено враховуючи вимоги 

Закону України „Про дорожній рух”, Закону України „Про автомобільні 

дороги”,  Закону України „Про транспорт”, Закону України „Про 

автомобільний транспорт”, Закону України ,,Про джерела фінансування 

дорожнього господарства України”, постанови Кабінету Міністрів України 

від 10 жовтня 2001 року № 1306 „Про правила дорожнього руху” (із 

змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року 

№198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування 

ними та охорони” (із змінами) та інших законодавчо-нормативних актів. 

 

1. Загальні положення 

           З метою покращення стану соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної привабливості та створення умов для безпечного і 

повноцінного життя, праці і відпочинку населення громади, існує 

необхідність поліпшення ситуації у сфері дорожнього господарства. 

Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної 

транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і 

сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Окрім того, з їх 

експлуатацією, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця 

району, області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і 

транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є 

однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним 

продуктом та мають надзвичайно важливе значення. 

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення 

вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та 

темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу стан 

автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються 



економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього 

господарства. 

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства країни 

свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням 

дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами. 

Оскільки фінансування державної цільової програми із загального 

фонду Державного бюджету зосереджено на утриманні доріг загального 

користування державного значення, тому є необхідність у фінансуванні доріг 

місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності 

Великолучківської сільської ради за рахунок видатків місцевих бюджетів, що 

передбачено пунктом 10 статті 91 Бюджетного кодексу України. 

            Таким чином, Програма передбачає протягом 2023 року забезпечити 

проведення ремонту доріг загального користування місцевого значення, та 

вулиць і доріг комунальної власності на території Великолучківської 

сільської ради. 

           Паспорт Програми наведено у додатку 1. 

 

2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

         Закон України „Про автомобільні дороги” регулює відносини, пов’язані 

з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом 

визначено, що автомобільні дороги поділяються на: 

- автомобільні дороги загального користування державного значення; 

- автомобільні дороги загального користування місцевого значення; 

- автомобільні дороги міст та інших населених пунктів; 

- відомчі (технологічні) автомобільні дороги; 

- автомобільні дороги на приватних територіях. 

Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст, інших 

населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого 

самоврядування, у віданні яких вони знаходяться. 

У зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа 

Великолучківської територіальної громади втратила свої експлуатаційні 

якості і потребує як утримання так і ремонту. Перш за все викликають 

занепокоєння ті ділянки доріг по яких проходять автобусні сполучення, 

підвезення дітей до навчальних закладів, надання невідкладної медичної 

допомоги. 

Внаслідок обмеженого фінансування обсяги здійснення ремонтних 

робіт існуючої мережі доріг є недостатніми.  

Критеріями соціально-економічного розвитку автомобільних доріг на 

території Великолучківської сільської ради на 2023 рік, враховуючи їх 

незадовільний експлуатаційний стан є: 

-збереження мережі автомобільних доріг; 

-забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху; 

-забезпечення транспортної доступності  між населеними пунктами, 

районним та обласним центрами; 

          - підсипання  ґрунтових  доріг щебеневою сумішшю; 



-запровадження механізму державно-приватного партнерства для 

реалізації інфраструктурних проектів, співпраця з сільськогосподарськими 

господарствами. 

 

 3.Мета Програми 

           Основною метою Програми розвитку дорожньої інфраструктури і 

фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом 

та утриманням автомобільних доріг загального користування, у тому числі 

місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік є: 

            - покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної 

власності, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток громади, 

а саме: 

• проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах громади; 

• проведення поточного дрібного ремонту, поточного середнього 

ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах громади; 

            - збереження наявної мережі автомобільних доріг загального 

користування з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до 

міжремонтних строків; 

            - розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов 

дорожнього руху на території Великолучківської сільської  ради; 

            - поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг в 

Великолучківській територіальній громаді;  

            - забезпечення під’їзду до опорних навчальних та медичних закладів; 

            - забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів 

виробництва, підприємств, установ  Великолучківської сільської  ради 

незалежно від форм власності шляхом покращення якості шляхів 

сполучення. 

  

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

виконання Програми 

 

 Витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і 

утриманням автомобільних доріг, особливо в сільській місцевості, можуть 

здійснюватися за рахунок бюджетних та інших коштів. 

В зв’язку з багаторічним недофінансуванням на проведення 

капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан 

більшості доріг на території Великолучківської сільської ради є 

незадовільним. Окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними та потребують 

термінового капітального,  поточного дрібного та поточного середнього 

ремонтів,  ямковістю уражені дороги, що забезпечують доступ до населених 

пунктів та окремих соціальних об’єктів. 

          Шляхом розв’язання даної проблеми є виготовлення та затвердження 

всіх необхідних документів для забезпечення належного утримання та 

ефективної експлуатації доріг на території населених пунктів 



Великолучківської сільської ради,  проведення поточного дрібного, 

поточного середнього  та капітального ремонту доріг місцевого значення та 

вулиць і доріг комунальної власності Великолучківської сільської ради у 

2023 році. 

          Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж громади, що 

призведе до покращення соціально-економічного розвитку  

Великолучківської сільської ради в цілому, поліпшення інвестиційного 

клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у громаду, дозволить 

розвиватися діючим підприємствам, створенню нових суб’єктів 

господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання, роботу і 

відпочинок мешканців громади. 

            Сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення  до  об'єктів  дорожньої  інфраструктури. 

Фінансування видатків, визначених Програмою, проводиться за 

рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел незаборонених чинним 

законодавством України, наведених у додатку 2 до Програми. 

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється за 

потреби. 

 

5.Завдання та результативні показники Програми 

Основними завданнями Програми є: 

                 - забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації доріг 

на території населених пунктів Великолучківської сільської ради; 

           - досягнення належного рівня утримання та ефективної експлуатації 

доріг комунальної власності; 

           - впорядкування дорожнього руху на території населених пунктів 

Великолучківської  сільської ради.  

           -  підсипання ґрунтових доріг щебеневою сумішшю 

            - проведення поточного, капітального, середнього та дрібного 

ремонтів асфальтного покриття. 

           Виконання Програми забезпечить: 

      - збереження існуючої мережі доріг загального користування 

місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності від 

руйнування, своєчасне виконання поточного ремонту та виконання 

заходів з безпеки дорожнього руху; 

   - ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі 

маршрутів загального користування; 

 - покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки 

дорожнього руху; 

  - зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод; 

 -  створення умов доступності сільських територій до районного  

центру; 

      - проведення ремонтних робіт на об’єктах, віднесених до проектів 

комплексного інфраструктурного розвитку територій, соціально важливих 

проектів, співфінансування  проектів; 



         - ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, 

що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та 

технологій; 

      - підсипання ґрунтових доріг відсівом для своєчасного надання 

невідкладної медичної допомоги  жителям  громади; 

         - зниження втрат від дорожньо-транспортних пригод, що трапляються 

через незадовільний стан автомобільних доріг; 

       - економічний ефект від зменшення негативного впливу на 

навколишнє середовище. 

          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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                                                                          до Програми   

 

ПАСПОРТ 

Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування 

 робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг загального користування,  

у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної 

 власності Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

Найменування 

Програми 

Програма розвитку дорожньої інфраструктури і 

фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг загального користування, у тому 

числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної 

власності Великолучківської сільської ради на 2023 рік 
Підстава для 

розроблення Програми 

 

 

 

 

 

 

Закон України „Про дорожній рух”, Закон України „Про 

автомобільні дороги”,  Закон України „Про транспорт”, 

Закон України „Про автомобільний транспорт” Закон 

України ,,Про джерела фінансування дорожнього 

господарства України”, постанова Кабінету Міністрів 

України від 10 жовтня 2001 року № 1306 „Про правила 

дорожнього руху” (із змінами), постанова Кабінету 

Міністрів України від 30 березня 1994 року №198 „Про 

затвердження Єдиних правил ремонту і утримання 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, 

правил користування ними та охорони” (із змінами) та  

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: 

668,0 тис. гривень 

У тому числі за рахунок 

сільського бюджету 

668,0 тис. гривень 



                                                                                                           

                                                                                                               Додаток 2 

                                                                                                              до Програми 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування   

робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг загального користування,  

у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної  

власності 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: 
668,0 

сільський бюджет 668,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                    Додаток 3 

                                                                                                                                                                                        до Програми 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання  Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування   

робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального 

користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної  

власності Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

 

№ 

п/п 

Напрям діяльності 

 

Перелік заходів Програми 

 

Строки 

викона- 

ння 

заходу 

 

Виконавець 

 

Джерело 

фінан       

сування 

Обсяги 

фінан- 

сування, 

тис.грн. 

Очікуваний результат та 

результативні показники 

виконання завдань 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Капітальний ремонт 

автомобільних доріг 

загального 

користування, у тому 

числі місцевого 

значення, та вулиць і 

доріг комунальної  

власності 

1.1.Капітальний ремонт 

проїзної частини вул.Нова в 

с.Зняцьово, Мукачівського 

району 

2023 рік 

Великолуч-

ківська 

сільська 

рада 

сільський 

бюджет 
418,0 

Забезпечення проведення 

капітального ремонту 

автомобільних доріг 

загального користування, у 

тому числі місцевого 

значення, та вулиць і доріг 

комунальної  

власності  

2 

Експлуатаційне 

утримання автомобільних 

доріг загального 

користування місцевого 

значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у 

Великолучківській 

сільській територіальній 

громаді 

2.1.Експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у 

Великолучківській сільській 

територіальній громаді 

(грейдерування, 

вирівнювання,  підсипка) 

2023 рік 

Великолуч-

ківська 

сільська 

рада 

сільський 

бюджет 
250,0 

Забезпечення проведення 

експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності 

РАЗОМ за Програмою 668,0  

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       22.03.2023 с.Великі Лучки                       № 1821 

 

 

Про затвердження комплексної Програми підтримки 

 закладів культури  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 створення належних умов у закладах культури, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити комплексну Програму підтримки закладів культури  

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.) та постійну 

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

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

національних меншин (Товт М.О.) . 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                  Василь КОШТУРА 

 

 

 

 
 

 

 



      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                         рішення  двадцять дев’ятої сесії    

                                                    восьмого скликання 

                                                                           Великолучківської сільської ради                                                                                           

                22.03.2023 № 1821 
  

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

підтримки закладів культури  Великолучківської  

 сільської територіальної громади  на 2023 рік 

 

Вступ 

 

Комплексна програма підтримки закладів культури Великолучківської 

сільської територіальної громади  на 2023 рік (далі – комплексна Програма) 

створена на виконання завдань, які випливають із Законів України „Про 

культуру”, „Про охорону культурної спадщини”. 

 

1.Загальні положення 

 

Розвиток сфери культури має безпосереднє відношення до поліпшення 

якості життя, забезпечення комфортних умов роботи і дозвілля для мешканців 

громади, забезпечує соціальну стабільність і гармонізацію міжнаціональних 

відносин, сприяє розкриттю творчого потенціалу, духовному розвитку 

особистості і громади в цілому. 

Комплексна Програма спрямована на розв’язання проблем національно-

культурного розвитку, збереження національно - культурної спадщини, 

збереження закладів культури. 

Аналіз соціокультурної ситуації в громаді свідчить, що не зважаючи на 

складні економічні умови, вдалося зберегти мережу закладів культури, 

кадровий потенціал галузі, забезпечити підтримку аматорського мистецтва, 

художньої творчості. 

 Паспорт комплексної Програми наведено у додатку 1 до Програми. 

 

2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

 

   Комплексною Програмою передбачається проведення конкретної 

роботи в наступних напрямках: 

- проведення капітальних ремонтів будівель закладів культури; 

- реконструкція територій біля будівель закладів культури; 

    - створення сприятливих умов для проведення гастрольної діяльності 

колективів. 

   Вищезазначені питання можливо вирішити завдяки послідовному 

спрямуванню коштів на створення сприятливих умов з метою проведення 

іміджевих для   Великолучківської сільської ради культурно-мистецьких 

заходів різного рівня. 

 



3.Мета Програми 
 

 Основною метою Комплексної Програми є створення належних умов у 

закладах культури та прилеглих територій для сприяння творчій активності 

мешканців громади і формування ними громадянського суспільства 

європейського рівня, забезпечення реалізації культурних прав громадян.  
 

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

виконання Програми 

 

  Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми є: 

- забезпечення збереження мережі закладів культури, поліпшення умов 

її  функціонування; 

  - зміцнення та збереження наявної матеріально-технічної бази закладів 

культури; 

  - упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-

мистецької діяльності з урахуванням автентичності національних традицій, 

економічних факторів; 

  - сприяння гастрольній діяльності закладів культури громади; 

  - проведення капітальних ремонтів  будівель закладів культури; 

- реконструкція територій біля будівель закладів культури; 

  - участь у обласних та місцевих  конкурсах, фестивалях, семінарах. 

  Фінансування видатків, визначених Комплексною Програмою, 

проводиться за рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел 

незаборонених чинним законодавством України, наведених у додатку 2 до 

Програми. 

 Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється за 

потреби. 

 

5. Завдання та результативні показники Програми 

 

 Основними завданнями Комплексної Програми є: 

  - забезпечення капітальних вкладень у заклади культури 

Великолучківської сільської ради  для їх функціональної спроможності; 

      - створення умов для належного функціонування мережі закладів 

культури; 

      - забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору 

громади, збереження культурної спадщини; 

      - розширення напрямків міжмуніципальної  культурної співпраці з 

метою створення позитивного та привабливого іміджу громади; 

      - визначення культурного розвитку громади одним з пріоритетних         

напрямів діяльності органів місцевого самоврядування; 

           - стимулювання залучення позабюджетних джерел фінансування, 

зокрема,   коштів спонсорів, благодійників, меценатів та інвесторів; 

 Виконання комплексної Програми дасть змогу забезпечити виконання її 

завдань: 



- підвищити культурний рівень демократичного громадянського 

суспільства; 

-  поліпшити рівень культурного обслуговування населення; 

        - забезпечити повноцінне функціонування мережі навчальних закладів 

культури; 

     - зберегти функціонування діючої мережі закладів культури; 

       - забезпечити подальший розвиток аматорських колективів, втілення 

нових культурних проектів; 

 - створити сприятливі умови в організації якісного змістовного дозвілля 

жителів територіальної громади. 

     Завдання і заходи з виконання Комплексної 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 освіти, молоді та спорту, культури, туризму  

Великолучківської сільської ради 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                                                    до Програми   

 

 

ПАСПОРТ 

Комплексної Програми підтримки закладів культури 

  Великолучківської  сільської територіальної громади  на 2023 рік 

 

Найменування Програми 

Комплексна Програма підтримки закладів 

культури  Великолучківської  сільської 

територіальної громади  на 2023 рік 

Підстава для розроблення 

Програми 
Закон України „Про культуру”, Закон України 

„Про охорону культурної спадщини” 

Ініціатори розроблення 

Програми 

Великолучківська сільська рада;                  

Відділ освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради                                     

Розробник Програми 

Великолучківська сільська рада;                  

Відділ освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради                                     

Відповідальні виконавці 

Програми 

Великолучківська сільська рада;                  

Відділ освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради                                     

Строки реалізації Програми 2023 рік 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

всього: 1 927,0 тис. гривень 

У тому числі за рахунок 

бюджету сільської ради 1 927,0 тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Додаток 2  

                    до Програми                                                                                                                

                                                                                                               

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Комплексної Програми підтримки закладів культури 

  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: 1 927,0 

Бюджет сільської ради 1 927,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    
 

 



     Додаток 3 

  до Програми 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

Комплексної Програми підтримки закладів культури 

  Великолучківської  сільської територіальної громади  на 2023 рік 

 

№ 

з/п 

Напрям 

діяльності 

 

Перелік заходів Програми 

 

Строки 

викона- 

ння 

заходу 

 

Виконавець 

Джерела 

фінансу-вання 

Обсяги 

фінан- 

сування, 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат та 

результативні 

показники 

виконання завдань 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Створення умов для 

належного 

функціонування 

мережі закладів 

культури 

1.1.Капітальний ремонт будівлі 

СБК, с.Ракошино по 

вул.Перемоги, 19 

Мукачівського району 

 

2023 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

культури, 

туризму 

Великолучків

ської 

сільської ради                                     

Бюджет 

Великолуч-

ківської 

сільської ради 

1 192,0 

Покращення умов 

перебування 

працівників закладів 

культури та 

відвідувачів  

 

1.2.Реконструкція території біля 

сільського будинку культури 

с.Ракошщино по вул.Перемоги, 

19 Мукачівського району 

Закарпатської області. 

Коригування ( в рамках 

грантового проєкту)  

2023 рік 

Великолуч-

ківська  

сільська рада 

Бюджет 

Великолуч-

ківської 

сільської ради 

735,0 

РАЗОМ за Програмою 1 927,0  

 



                                                      

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       22.03.2023 с.Великі Лучки                       № 1822 

 

Про затвердження Програми розвитку та підтримки Комунального 

некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Великолучківської територіальної громади” 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік  

     

 

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

самоврядування в Україні”, відповідно до Бюджетного кодексу України, 

розглянувши лист КНП „ЦПМСД Великолучківської територіальної громади” 

Великолучківської сільської ради від 02.03.2023 № 223/01-11 „Про Програму 

розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства „Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Великолучківської територіальної 

громади” Великолучківської сільської ради на 2023 рік” та подані матеріали, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму розвитку та підтримки Комунального 

некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Великолучківської територіальної громади” 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 дев’ятої сесії    

                                                    восьмого скликання 

                                                                           Великолучківської сільської ради                                                                                           

             22.03.2023 № 1822 

 

ПРОГРАМА  

розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства 

„Центр первинної медико-санітарної допомоги Великолучківської 

територіальної громади” Великолучківської сільської ради на 2023 рік  

     

Вступ 

 

         Програма розвитку  та підтримки  Комунального некомерційного 

підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Великолучківської територіальної громади” Великолучківської сільської ради 

на 2023 рік (надалі - Програма) розроблена на підставі Конституції України, 

Бюджетного кодексу України, Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, Закону України „Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення”, Закону України „Основи законодавства України 

про охорону здоров’я” та інших законодавчо-нормативних актів. 

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної 

допомоги населенню Великолучківської територіальної громади, в тому числі 

внутрішньо переміщеним особам, за рахунок розвитку існуючих медичних 

послуг. 

Керуючись статтею 3  Закону  України „Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення”, органи місцевого самоврядування в 

межах своєї компетенції можуть фінансувати місцеві програми розвитку та 

підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення 

матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення 

оплати праці медичних працівників. а також місцеві програми надання 

населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров’я та інші 

програми в охороні здоров’я. 

 

1. Загальні положення 

 

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у 

житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, 

визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та 

благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і 

кожної територіальної одиниці окремо. 

КНП „ЦПМСД Великолучківської територіальної громади” здійснює 

господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку 



згідно з нормами відповідних законів, та спрямована на досягнення, 

збереження, зміцнення здоров’я населення та інші соціальні результати. 

Підприємство  має самостійний баланс, здійснює самостійно фінансові 

операції.   

Паспорт Програми наведено у додатку 1. 

2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

 

Охорона здоров’я визначається одним із пріоритетних напрямків 

державної політики та одним із основних факторів національної безпеки 

країни. Перспективність розвитку суспільства визначається станом здоров’я 

людини та державними витратами на охорону здоров’я. 

Основним підходом до концепції реформування охорони здоров’я є 

створення належних умов для надання якісної своєчасної первинної медичної 

допомоги. Первинна медико-санітарна допомога визнана Всесвітньою 

Організацією Охорони Здоров’я найбільш важливим елементом національних 

систем охорони здоров’я. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги є 

одним із ключових елементів у підвищенні ефективності національної системи 

охорони здоров’я. 

Здоров’я є головною цінністю держави та має важливе значення в житті 

кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного 

добробуту та благополуччя. Стан здоров’я населення за сучасними 

уявленнями є одним з найважливіших критеріїв життя, а інвестиції в охорону 

здоров'я слід розглядати як внесок у розвиток національної економіки. Тому, 

одним з основних завдань органів місцевого самоврядування є створення умов 

для ефективного,  доступного та якісного для всіх громадян медичного 

обслуговування. 

  Розроблення та прийняття Програми зумовлене, насамперед: 

-  необхідністю реалізації права кожного жителя громади на невід'ємне і 

непорушне право на охорону здоров'я; 

- налагодженням ефективного функціонування системи надання 

населенню доступної і високоякісної первинної медичної допомоги; 

           -  підвищення якості медичного обслуговування населення громади; 

           - поліпшення матеріальної бази закладів первинної медичної допомоги. 

Затвердження Програми дозволить залучити додаткові кошти із 

місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, для 

вирішення проблемних питань первинної медичної допомоги мешканцям 

громади, наближення якісної первинної медичної допомоги на засадах 

сімейної медицини до населення громади, покращення ефективності 

медичного обслуговування при раціональному використанні ресурсів. 

        

3.Мета Програми 

 

 Основною метою виконання Програми є поліпшення матеріальної бази 

закладів первинної медичної допомоги для забезпечення сприятливих 

безпечних умов праці  працівників підприємства для надання якісної медичної 

допомоги мешканцям, збереження та зміцнення здоров’я мешканців,  



підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, 

зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення,  

підвищення якості життя та забезпечення захисту прав громадян на охорону 

здоров’я Великолучківської територіальної громади. 

 

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

Програми 

 

Реформи, які проводяться у сфері охорони здоров’я, направлені на 

підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної та  діагностичної 

лікувальної бази в медичній галузі, проведення реконструкції та ремонту 

наявних приміщень, створення необхідних умов для комфортного 

перебування пацієнтів.  

Основними шляхами реалізації Програми є:  

- капітальний ремонт покрівлі над рентген кабінетом в 

Великолучківській АЗПСМ, що дозволить створити  комфортне середовище 

перебування пацієнтів та лікарів для успішного обстеження та швидкого 

одужання з урахуванням інклюзивності, оптимальної доступності приміщень 

для маломобільних груп, а також типових особливостей пацієнтів різних 

вікових категорій; 

- поліпшення матеріальної бази закладів первинної медичної допомоги. 

           Фінансування напрямків діяльності, визначених Програмою, 

проводиться за рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел 

незаборонених чинним законодавством України (додаток 2 до Програми). 

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється за потреби. 

 

5.Завдання та результативні показники Програми 

 

            Виконання Програми дасть змогу поліпшити стан здоров’я населення, 
подовжити активне довголіття та тривалість життя, задовольнити потреби в 
ефективній, якісній і доступній первинній медичній допомозі, забезпечити 
справедливий підхід до вирішення питань охорони здоров’я. 
           Очікуваними результатами виконання Програми є: 

           - гарантована можливість надання населенню належної первинної 

медичної допомоги; 

           - своєчасне виявлення ризиків виникнення хронічних захворювань та 
запобігання ускладненому перебігу захворювань;  

           - попередження загострення захворювань; 

          - підвищення ефективності профілактичних та протиепідемічних 

заходів; 

          - створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів 

і громадян в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та 

фельдшерських пунктах; 

           - формування у населення навичок здорового способу життя; 

  - створення безпечних, комфортних  умов для безперебійної роботи  

закладів первинної медичної допомоги. 

Основними заходами для виконання Програми є: 



- поліпшення матеріальної бази закладів первинної медичної 

допомоги. 

     Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до 

Програми. 

 

 

6.Система управління та контроль за виконанням Програми 

 

Виконавцем Програми є КНП „ЦПМСД Великолучківської 

територіальної громади”.  

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється 

КНП „ЦПМСД Великолучківської територіальної громади” 

Виконавець Програми  до 1 лютого узагальнює подану інформацію про 

стан та результати її виконання і готує звіт, який подає до Великолучківської 

сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

                                                                                                          до Програми   

 

ПАСПОРТ 

Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного 

підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Великолучківської територіальної громади” Великолучківської 

сільської ради на 2023 рік  

 

Найменування 

Програми 

Програма розвитку та підтримки Комунального 

некомерційного підприємства „Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Великолучківської 

територіальної громади” Великолучківської сільської 

ради на 2023 рік  
Підстава для 

розроблення 

Програми 

 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Закон України „Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення”, Закон України 

„Основи законодавства України про охорону здоров’я” 

та інші законодавчо-нормативні акти 

Ініціатори 

розроблення 

Програми 

КНП „ЦПМСД Великолучківської територіальної 

громади”;                                                          

Великолучківська сільська рада  

Розробник Програми КНП „ЦПМСД Великолучківської територіальної 

громади” 

Відповідальні 

виконавці Програми 

КНП „ЦПМСД Великолучківської територіальної 

громади”;                                                                      

Великолучківська сільська рада  

Головний 

розпорядник коштів 

Великолучківська сільська рада  

Строки реалізації 

Програми 

2023 рік 

Джерела 

фінансування 

Програми 

Бюджет Великолучківської сільської ради 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього: 

50,0 тис. гривень 



У тому числі за 

рахунок сільського 

бюджету 

50,0 тис. гривень 

                                                                                                           

                                                                                                            

 

                                                                                                              Додаток 2 

                                                                                                              до Програми 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного 

підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Великолучківської територіальної громади” 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: 
50,0 

сільський бюджет 50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



                                                                                                                                                                                    Додаток 3 

                                                                                                                                                                                        до Програми 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання  Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства 

 „Центр первинної медико-санітарної допомоги Великолучківської територіальної громади”  

Великолучківської сільської ради на 2023 рік  

 

 

 

 

 
 

№ 

п/

п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строки 

викона-

ння 

заходів 

Виконавець 

Джерела 

фінансу-

вання 

Обсяги 

фінансу-

вання, 

тис.грн.                     

Очікуваний 

результат та 

результативн

і показники 

виконання 

завдань 

1 

Поліпшення 

матеріальної 

бази 

закладів 

первинної 

медичної 

допомоги 

капітальний ремонт 

покрівлі над рентген 

кабінетом в 

Великолучківській 

АЗПСМ (в тому 

числі виготовлення 

робочого проєкту та 

експертизи) 

2023 

КНП „ЦПМСД 

Великолучківської 

територіальної 

громади” 

Великолучківська 

сільська рада                                                              

сільський 

бюджет 
50,0 

Створення 

безпечних, 

комфортних  

умов для 

безперебійної 

роботи  

закладів 

первинної 

медичної 

допомоги 

ВСЬОГО 50,0  



 

 

                                                      

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       22.03.2023 с.Великі Лучки                       № 1823 

 

Про затвердження Програми профілактики злочинності 

Великолучківської  сільської ради на території 

 Мукачівського району на 2023 рік 

 

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

самоврядування в Україні”, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу 

України, розглянувши лист Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області 

від 07.02.2023 № 1991/106/26-2023 „Про Програму профілактики злочинності 

Великолучківської  сільської ради на території Мукачівського району на                 

2023 рік” та подані матеріали, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму профілактики злочинності Великолучківської  

сільської ради на території Мукачівського району 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 дев’ятої сесії    

                                                    восьмого скликання 

                                                                           Великолучківської сільської ради                                                                                           

          22.03.2023 № 1823 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 профілактики злочинності Великолучківської  сільської ради  

на території Мукачівського району на 2023 рік 

 

I. Загальна характеристика Програми 

 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

 

Мукачівське РУП ГУНП в Закарпатській 

області 

2. Розробник Програми 

 

Мукачівське РУП ГУНП в Закарпатській 

області 

3. Співрозробник Програми Відділ загальної, організаційної, роботи, 

кадрового  та правового забезпечення 

Великолучківської сільської ради 

4. Відповідальний виконавець Мукачівське РУП  ГУНП в Закарпатській 

області;                                                                   

Головне Управління Національної поліції 

в Закарпатської області;                           

Великолучківська сільська рада 

 5. Учасники Програми Відділи Великолучківської сільської ради;  

виконавчий комітет Великолучківської 

сільської ради 

6. Розпорядник коштів Великолучківська  сільська рада 

7. Строки реалізації Програми 2023 рік 

 

8. Джерела фінансування 

Програми 

бюджет Великолучківської  сільської ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програм, всього: 

100,0 тис. грн. 

 

у тому числі за рахунок 

сільського бюджету: 

100,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 



 

II Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

 

Роки 

 

Усього витрат  

на виконання 

(тис.грн.) 

1 2 3 

Обсяг ресурсів всього: 2023 рік  100,00 

у т. ч.: бюджет  

Великолучківської сільської 

ради 

2023 рік  100,00 

 

IІІ. Мета Програми  

 

Метою Програми є забезпечення активної наступальної протидії 

злочинності та досягнення її зниження на основі чітко визначених пріоритетів, 

об'єднання зусиль органів державної влади, правоохоронних і контролюючих 

органів, громадськості у напрямі профілактики та протидії злочинності, 

корупції, порушенням громадського порядку та іншим антисоціальним 

проявам, які негативно впливають на рівень захисту конституційних прав і 

свобод громадян. 

Програма спрямована на підвищення ефективності реалізації узгоджених 

заходів національної поліції, органами місцевого самоврядування щодо 

профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, 

захист прав і законних інтересів жителів громади, шляхом фінансування з 

селищного бюджету тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на 

стан правопорядку в громаді, але не фінансуються або частково фінансуються з 

державного бюджету. 

 

ІV. Завдання Програми та результативні показники 

 

Програма розроблена на основі комплексного підходу до розв’язання 

проблем захисту суспільства, особи, майнових надбань від злочинних посягань 

та правопорушень; враховує необхідність вирішення актуальних завдань 

профілактичної та іншої роботи, а тому визначає досягнення специфічних для 

громади цілей і завдань на шляху удосконалення системи профілактики 

правопорушень та боротьби зі злочинністю в громаді, зміцнення технічної та 

ресурсної бази цієї роботи. 

При підготовці Програми враховано вимоги законів України „Про 

Національну поліцію”, „Про місцеве самоврядування в Україні”. Реалізація 

Програми здійснюється шляхом пріоритетного фінансування визначених 

заходів з селищного бюджету. Це дозволить протягом року здійснити поліцією 

району та органами місцевого самоврядування комплекс узгоджених заходів 

щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх 



вчинення, створити в громаді сприятливі умови для діяльності Мукачівського 

районного управління  поліції та підвищити її авторитет серед населення. 

Програма розрахована на 1 рік. 

Програма передбачає здійснення (із залученням можливостей інших 

правоохоронних органів та зацікавлених відомств) наступальних дій на таких 

пріоритетних напрямах як:  

1) захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних 

посягань; 

2) охорона громадського порядку; 

3) підвищення рівня безпеки дорожнього руху; 

4) матеріально-технічне забезпечення профілактичної роботи. 

Також Програма передбачає більш широке залучення громадськості, 

громадських формувань до забезпечення охорони правопорядку у 

територіальній громаді.  

 

V. Напрями діяльності і заходи Програми профілактики злочинності у 

Великолучківській сільській раді на 2023 рік 

      ___________________  

Розділ I. Організаційні заходи 

№ 

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

Координатор, 

виконавці 

Джерело 

фінансува

ння 

Орієнтов

ані 

обсяги 

фінансув

ання 

(тис. 

грн.) 

Очікуваний 

результат 

1. Щомісячно на 

пленарних 

засіданнях 

Великолучківської 

сільської ради 

обговорювати 

результати 

виконання заходів, 

передбачених 

Програмою 

Упродовж 

2023 року 

Виконавчий 

комітет 

Великолучківсь

кої сільської 

ради  

- Фінансув

ання не 

потребує 

Дозволить 

своєчасно 

реагувати на 

негативні 

тенденції в 

оперативній 

обстановці  

І. Захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань 

 

1.  Не рідше одного разу 

на квартал 

розглядати на  

оперативних нарадах 

із запрошенням  

голови сільської ради 

стан організації 

роботи з 

попередження й 

розкриття злочинів, 

Упродов

ж 2023 

року 

Мукачівське  

РУП  ГУНП в 

Закарпатській 

області  

- Фінансу

вання не 

потребу

є 

Удосконален

ня роботи з 

розкриття 

злочинів, 

забезпечення 

принципу 

невідворотно

сті покарання 

за вчинений 

злочин 



спрямованих проти 

життя, здоров’я  

громадян, їх 

майнових інтересів.  

ІІ. Охорона громадського порядку 

1. Проводити 

роз’яснювальну 

роботу серед 

населення щодо 

важливості участі 

громадян в охороні 

громадського 

порядку та 

боротьбі зі 

злочинністю. У 

ході проведення 

зазначених заходів 

та зборів у 

Великолучківській 

сільській раді 

вирішувати 

питання про 

створення у 

кожному 

населеному пункті 

громадських 

формувань з 

охорони 

громадського 

порядку 

Упродов

ж 2023 

року 

Мукачівське  

РУП  ГУНП в 

Закарпатській 

області,  

виконавчий 

комітет 

Великолучківськ

ої сільської ради 

- Фінансу

вання не 

потребу

є 

Більш 

широке 

залучення 

населення до 

профілактики 

злочинності 

та 

забезпечення 

безпеки та 

порядку 

ІІІ. Матеріально – технічне  забезпечення профілактичної роботи 

1. Придбання 

канцелярських 

товарів  для  

Мукачівського 

районного  

управління поліції  

ГУНП в  

Закарпатській 

області 

Упродовж 

2023 року 

Мукачівське  

РУП  ГУНП в 

Закарпатській 

області, 

Головне 

Управління 

Національної 

поліції в 

Закарпатської 

області, 

Великолучків-

ська сільська 

рада 

Бюджет 

Великолу

чківської 

сільської 

ради  

 30,0 

тис.грн. 

Покращення 

матеріально-

технічної 

бази 

Мукачівськог

о районного 

управління 

поліції, яке 

сприяє   

поліпшенню 

умов праці.   



2 Придбання 

офісних  меблів 

(стільці, столи) для 

забезпечення 

Мукачівського 

районного 

управління поліції  

ГУНП в  

Закарпатській 

області 

Упродовж 

2023 року 

Мукачівське  

РУП  ГУНП в 

Закарпатській 

області, 

Головне 

Управління 

Національної 

поліції в 

Закарпатської 

області, 

Великолучків-

ська сільська 

рада 

Бюджет 

Великолу

чківської 

сільської 

ради 

20,0 

 тис.грн 

Покращення 

матеріально-

технічної 

бази 

Мукачівськог

о районного 

управління 

поліції, яке 

сприяє   

поліпшенню 

умов праці. 

 

3 Технічне 

обслуговування та 

ремонт 

транспортних 

засобів для  

забезпечення 

Мукачівського 

районного 

управління ГУНП 

в  Закарпатській 

області 

Упродовж 

2023 року 

Мукачівське  

РУП  ГУНП в 

Закарпатській 

області, 

Головне 

Управління 

Національної 

поліції в 

Закарпатської 

області, 

Великолучків-

ська сільська 

рада 

Бюджет 

Великолу

чківської 

сільської 

ради 

35,0 

тис.грн. 

Покращення 

матеріально-

технічної 

бази 

Мукачівськог

о районного 

управління 

поліції, яке 

сприяє   

поліпшенню 

умов праці . 

 

4 Придбання 

миючих засобів та 

аксесуарів  для  

забезпечення 

Мукачівського 

районного 

управління поліції  

ГУНП в  

Закарпатській 

області 

Упродовж 

2023 року 

Мукачівське  

РУП  ГУНП в 

Закарпатській 

області, 

Головне 

Управління 

Національної 

поліції в 

Закарпатської 

області, 

Великолучків-

ська сільська 

рада 

Бюджет 

Великолу

чківської 

сільської 

ради 

15.00 

тис.грн. 

Покращення 

матеріально-

технічної 

бази 

Мукачівськог

о районного 

управління 

поліції, яке 

сприяє   

поліпшенню 

умов праці .  

 

 

V. Система управління та контроль за виконанням Програми 

 

Виконавцем Програми є Мукачівське РУП ГУНП в Закарпатській 

області (Головне Управління Національної поліції в Закарпатській області).  

Виконавець Програми  до 1 лютого узагальнює подану інформацію про 

стан та результати її виконання і готує звіт, який подає до Великолучківської 

сільської ради. 

 



Додаток  

до Програми 
 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Програми профілактики злочинності 

Великолучківської сільської ради  

на території Мукачівського району 

на 2023 рік 

 

№п/п КЕКВ Зміст Сума 

тис. грн. 

1 2210 

Придбання канцелярський товарів 

ГУНП в Закарпатській області для  

забезпечення Мукачівського 

районного управління поліції 

ГУНП в Закарпатській області 

30,0 

2 2210 

Придбання офісних  меблів 

(стільці, столи) ГУНП в 

Закарпатській області для  

забезпечення Мукачівського 

районного управління поліції 

ГУНП в Закарпатській області 

20,0 

3 2240 

Технічне обслуговування та 

ремонт транспортних засобів 

ГУНП в Закарпатській області для  

забезпечення Мукачівського 

районного управління поліції 

ГУНП в Закарпатській області 

35,0 

4 2210 

Придбання миючих засобів та 

аксесуарів  ГУНП в Закарпатській 

області для  забезпечення 

Мукачівського районного 

управління поліції ГУНП в 

Закарпатській області 

15,0 

Разом   100,0 
 



 

 

 

                                                      

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       22.03.2023 с.Великі Лучки                       № 1824 

 

Про затвердження Програми Великолучківської  сільської ради 

 для профілактики злочинності на території 

 Мукачівського району на 2023 рік 

 

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

самоврядування в Україні”, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу 

України, розглянувши лист відділу поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в 

Закарпатській області від 08.02.2023 № 1293/106/26/123 „Про Програму 

Великолучківської сільської ради для профілактики злочинності на території 

Мукачівського району на 2023 рік” та подані матеріали, Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму Великолучківської сільської ради для 

профілактики злочинності на території Мукачівського району 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 дев’ятої сесії    

                                                    восьмого скликання 

                                                                           Великолучківської сільської ради                                                                                           

          22.03.2023 № 1824 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Великолучківської  сільської ради  для профілактики  

злочинності  на території  Мукачівського району на 2023 рік 

 

I. Загальна характеристика Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

 

Відділ поліції № 1 Мукачівського РУП 

ГУНП в Закарпатській області 

2. Розробник Програми 

 

Відділ поліції № 1Мукачівського РУП 

ГУНП в Закарпатській області 

3. Співрозробник Програми Відділ загальної, організаційної, роботи, 

кадрового  та правового забезпечення 

Великолучківської сільської ради 

4. Відповідальний виконавець Відділ поліції № 1Мукачівське РУП 

ГУНП в Закарпатській області;                                                                   

Головне Управління Національної поліції 

в  Закарпатської області;                           

Великолучківська сільська рада 

 5. Учасники Програми Відділи Великолучківської сільської ради;  

виконавчий комітет Великолучківської 

сільської ради 

6. Розпорядник коштів Великолучківська  сільська рада 

7. Строки реалізації Програми 2023 рік 

 

8. Джерела фінансування 

Програми 

бюджет Великолучківської  сільської ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програм, всього: 

 

700,0 тис. грн. 

 

у тому числі за рахунок 

сільського бюджету: 

700,0 тис.грн. 

 

 

 



 

 

II. Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

 

Роки 

 

Усього витрат  

на виконання 

(тис.грн.) 

1 2 3 

Обсяг ресурсів всього: 2023 рік  700,00 

у т. ч.: 

Бюджет  Великолучківської 

сільської ради 

2023 рік  700,00 

 

IІІ. Мета Програми  

 

Метою Програми є забезпечення активної наступальної протидії 

злочинності та досягнення її зниження на основі чітко визначених пріоритетів, 

об'єднання зусиль органів державної влади, правоохоронних і контролюючих 

органів, громадськості у напрямі профілактики та протидії злочинності, 

корупції, порушенням громадського порядку та іншим антисоціальним 

проявам, які негативно впливають на рівень захисту конституційних прав і 

свобод громадян. 

Програма спрямована на підвищення ефективності реалізації узгоджених 

заходів національної поліції, органами місцевого самоврядування щодо 

профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, 

захист прав і законних інтересів жителів громади, шляхом фінансування з 

селищного бюджету тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на 

стан правопорядку в громаді, але не фінансуються або частково фінансуються з 

державного бюджету. 

 

ІV. Завдання Програми та результативні показники 

 

Програма розроблена на основі комплексного підходу до розв’язання 

проблем захисту суспільства, особи, майнових надбань від злочинних посягань 

та правопорушень; враховує необхідність вирішення актуальних завдань 

профілактичної та іншої роботи, а тому визначає досягнення специфічних для 

громади цілей і завдань на шляху удосконалення системи профілактики 

правопорушень та боротьби зі злочинністю в громаді, зміцнення технічної та 

ресурсної бази цієї роботи. 

При підготовці Програми враховано вимоги законів України „Про 

Національну поліцію”, „Про місцеве самоврядування в Україні”. Реалізація 

Програми здійснюється шляхом пріоритетного фінансування визначених 

заходів з селищного бюджету. Це дозволить протягом року здійснити поліцією 

району та органами місцевого самоврядування комплекс узгоджених заходів 

щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх 



вчинення, створити в громаді сприятливі умови для діяльності відділу поліції 

№ 1 Мукачівського районного управління  поліції та підвищити її авторитет 

серед населення. 

Програма розрахована на 1 рік. 

Програма передбачає здійснення (із залученням можливостей інших 

правоохоронних органів та зацікавлених відомств) наступальних дій на таких 

пріоритетних напрямах як:  

1) захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних 

посягань; 

2) охорона громадського порядку; 

3) підвищення рівня безпеки дорожнього руху; 

4) матеріально-технічне забезпечення профілактичної роботи. 

Також Програма передбачає більш широке залучення громадськості, 

громадських формувань до забезпечення охорони правопорядку у 

територіальній громаді.  

 

V. Напрями діяльності і заходи Програми Великолучківської  сільської 

ради  для профілактики злочинності  на території  Мукачівського району 

на 2023 рік 

Розділ I. Організаційні заходи 

№ 

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

Координато

р, виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтова

ні обсяги 

фінансува

ння 

(тис. 

грн.) 

Очікуваний 

результат 

1. Щомісячно на 

пленарних 

засіданнях 

Великолучківської 

сільської ради 

обговорювати 

результати 

виконання заходів, 

передбачених 

Програмою 

Упродовж 

2023 року 

Виконавчий 

комітет 

Великолу-

чківська 

сільської 

ради  

- Фінансу-

вання не 

потребує 

Дозволить 

своєчасно 

реагувати на 

негативні 

тенденції в 

оперативній 

обстановці  

І. Захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань 

1.  Не рідше одного 

разу на квартал 

розглядати на  

оперативних 

нарадах із 

запрошенням  

голови сільської 

ради стан 

організації роботи з 

попередження й 

розкриття злочинів, 

Упродовж 

2023 року 

Відділ 

поліції №1 

Мукачів-

ського  РУП  

ГУНП в 

Закарпатськ

ій області  

- Фінан-

сування 

не 

потребує 

Удосконален

ня роботи з 

розкриття 

злочинів, 

забезпечення 

принципу 

невідворотно

сті покарання 

за вчинений 

злочин 



спрямованих проти 

життя, здоров’я  

громадян, їх 

майнових інтересів.  

ІІ. Охорона громадського порядку 

1. Проводити 

роз’яснювальну 

роботу серед 

населення щодо 

важливості участі 

громадян в охороні 

громадського 

порядку та боротьбі 

зі злочинністю. У 

ході проведення 

зазначених заходів 

та зборів у 

Великолучківській 

сільській раді 

вирішувати питання 

про створення у 

кожному 

населеному пункті 

громадських 

формувань з 

охорони 

громадського 

порядку 

Й раді Відділ 

поліції №1 

Мукачів-

ського  РУП  

ГУНП в 

Закарпа-

тській 

області,  

виконавчий 

комітет 

Велико-

лучківської 

сільської 

ради 

- Фінансув

ання не 

потребує 

Більш широке 

залучення 

населення до 

профілактики 

злочинності 

та 

забезпечення 

безпеки та 

порядку 

ІІІ. Матеріально – технічне  забезпечення профілактичної роботи 

1. Розглянути питання 

щодо придбання 

канцелярських 

товарів  для  відділу 

поліції № 1 

Мукачівського 

районного  

управління поліції  

ГУНП в  

Закарпатській 

області 

Упродовж 

2023 року 

Відділ 

поліції №1 

Мукачі-

вського  РУП  

ГУНП в 

Закарпа-

тській 

області, 

Головне 

Управління 

Національної 

поліції в 

Закарпат-

ської області, 

Великолучкі

вська 

сільська рада 

Бюджет 

Велико-

лучкі-

вської 

сільсько

ї ради  

 10,0 

тис.грн. 

Покращення 

матеріально-

технічної 

бази відділу 

№1 

Мукачівсько-

го районного 

управління 

поліції, яке 

сприяє   

поліпшенню 

умов праці 

для високого 

рівня 

обслуговуван

ня громадян   



2 Придбання офісних  

меблів (стільці, 

столи) для 

забезпечення 

відділу поліції № 1 

Мукачівського 

районного 

управління поліції  

ГУНП в  

Закарпатській 

області 

Упродовж 

2023 року 

Відділ 

поліції №1 

Мукачі-

вського  РУП  

ГУНП в 

Закарпа-

тській 

області, 

Головне 

Управління 

Національної 

поліції в 

Закарпат-

ської області, 

Великолучкі

вська 

сільська рада 

Бюджет 

Велико-

лучкі-

вської 

сільсько

ї ради  

50,0 

 тис.грн 

Покращення 

матеріально-

технічної 

бази відділу 

№ 1 

Мукачівсько-

го районного 

управління 

поліції, яке 

сприяє   

поліпшенню 

умов праці 

для високого 

рівня 

обслуговуван

ня громадян   

3 Придбання 

енергозберігаючих 

ламп освітлення та 

електрообладнання 

для забезпечення 

відділу поліції № 1 

Мукачівського 

районного 

управління поліції  

ГУНП в  

Закарпатській 

області 

Упродовж 

2023 року 

Відділ 

поліції №1 

Мукачі-

вського  РУП  

ГУНП в 

Закарпа-

тській 

області, 

Головне 

Управління 

Національної 

поліції в 

Закарпат-

ської області, 

Великолучкі

вська 

сільська рада 

Бюджет 

Велико-

лучкі-

вської 

сільсько

ї ради  

10,0 

 тис.грн 

Покращення 

матеріально-

технічної 

бази відділу 

№ 1 

Мукачівсько-

го районного 

управління 

поліції, яке 

сприяє   

поліпшенню 

умов праці та 

надання 

якісних 

послуг   

4 Технічне 

обслуговування та 

ремонт 

транспортних 

засобів для  

забезпечення 

відділу поліції № 1 

Мукачівського 

районного 

управління поліції  

ГУНП в  

Закарпатській 

області 

Упродовж 

2023 року 

Відділ 

поліції №1 

Мукачі-

вського  РУП  

ГУНП в 

Закарпа-

тській 

області, 

Головне 

Управління 

Національної 

поліції в 

Закарпат-

ської області, 

Бюджет 

Велико-

лучкі-

вської 

сільсько

ї ради  

150,0 

тис.грн. 

Покращення 

матеріально-

технічної 

бази відділу 

№ 1 

Мукачівсько-

го районного 

управління 

поліції, яке 

сприяє   

поліпшенню 

умов праці 

для високого 

рівня 



Великолучкі

вська 

сільська рада 

обслуговуван

ня громадян   

5 Придбання паливо-

мастильних 

матеріалів  для  

забезпечення 

відділу поліції № 1 

Мукачівського 

районного 

управління поліції  

ГУНП в  

Закарпатській 

області 

Упродовж 

2023 року 

Відділ 

поліції №1 

Мукачі-

вського  РУП  

ГУНП в 

Закарпа-

тській 

області, 

Головне 

Управління 

Національної 

поліції в 

Закарпат-

ської області, 

Великолучкі

вська 

сільська рада 

Бюджет 

Велико-

лучкі-

вської 

сільсько

ї ради  

50,0 

тис.грн. 

Покращення 

матеріально-

технічної 

бази відділу 

№ 1 

Мукачівсько-

го районного 

управління 

поліції, яке 

сприяє   

поліпшенню 

умов праці 

для високого 

рівня 

обслуговуван

ня громадян   

6 Проведення 

поточного ремонту 

у адміністративній 

будівлі  для  

забезпечення 

відділу поліції № 1 

Мукачівського 

районного 

управління поліції  

ГУНП в  

Закарпатській 

області 

Упродовж 

2023 року 

Відділ 

поліції №1 

Мукачі-

вського  РУП  

ГУНП в 

Закарпа-

тській 

області, 

Головне 

Управління 

Національної 

поліції в 

Закарпат-

ської області, 

Великолучкі

вська 

сільська рада 

Бюджет 

Велико-

лучкі-

вської 

сільсько

ї ради  

230,0 

тис.грн. 

Покращення 

належних 

умов праці 

поліцейських 

відділу № 1 

Мукачівсько-

го районного 

управління 

поліції  

7 Придбання камер 

відео 

спостереження  для  

забезпечення 

відділу поліції № 1 

Мукачівського 

районного 

управління поліції  

ГУНП в  

Закарпатській 

області 

Упродовж 

2023 року 

Відділ 

поліції №1 

Мукачі-

вського  РУП  

ГУНП в 

Закарпа-

тській 

області, 

Головне 

Управління 

Національної 

Бюджет 

Велико-

лучкі-

вської 

сільсько

ї ради  

200,00 

тис.грн. 

Покращення 

роботи щодо 

виконання 

заходів 

попередженн

я злочинів і 

відділу 

поліції № 1 

Мукачівсь-

кого 

районного 



поліції в 

Закарпат-

ської області, 

Великолучкі

вська 

сільська рада 

управління 

поліції 

 

V. Система управління та контроль за виконанням Програми 

 

Виконавцем Програми є відділ поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в 

Закарпатській області (Головне Управління Національної поліції в 

Закарпатській області).  

Виконавець Програми  до 1 лютого узагальнює подану інформацію про 

стан та результати її виконання і готує звіт, який подає до Великолучківської 

сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до Програми 
 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Програми Великолучківської сільської ради для профілактики 

злочинності на території Мукачівського району на 2023 рік 

 

№п/п КЕКВ Зміст 
Сума 

тис. грн. 

1 2210 

Придбання канцелярський товарів ГУНП 

в Закарпатській області для  забезпечення 

відділу поліції № 1 Мукачівського 

районного управління поліції ГУНП в 

Закарпатській області 

10,0 

2 2210 

Придбання офісних  меблів (стільці, 

столи) ГУНП в Закарпатській області для  

забезпечення відділу поліції № 1 

Мукачівського районного управління 

поліції ГУНП в Закарпатській області 

50,0 

3 2210 

Придбання енергозберігаючих ламп 

освітлення та електрообладнання ГУНП в 

Закарпатській області для  забезпечення 

відділу поліції № 1 Мукачівського 

районного управління поліції ГУНП в 

Закарпатській області 

10,0 

4 2240 

Технічне обслуговування та ремонт 

транспортних засобів ГУНП в 

Закарпатській області для  забезпечення 

відділу поліції № 1 Мукачівського 

районного управління поліції ГУНП в 

Закарпатській області 

150,0 

5 2210 

Придбання паливо-мастильних матеріалів  

ГУНП в Закарпатській області для  

забезпечення відділу поліції № 1 

Мукачівського районного управління 

поліції ГУНП в Закарпатській області 

50,0 

6 2240 

Проведення поточного ремонту у 

адміністративній будівлі за адресою 

м.Мукачево, вул.Маргітича,48  ГУНП в 

Закарпатській області для  забезпечення 

відділу поліції № 1 Мукачівського 

районного управління поліції ГУНП в 

Закарпатській області 

230,0 

7 3110 

Придбання камер відео спостереження  

ГУНП в Закарпатській області для  

забезпечення відділу поліції № 1 

Мукачівського районного управління 

поліції ГУНП в Закарпатській області 

200,0 

Разом   700,0 
 



 

 

                                                      

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       22.03.2023 с.Великі Лучки                       № 1825 

 

Про затвердження Програми забезпечення державної безпеки у 

Великолучківській сільській територіальній громаді, матеріально-

технічного забезпечення СБУ в Закарпатській області на 2023 рік  

 

     

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

самоврядування в Україні”, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу 

України, розглянувши лист Управління Служби безпеки України в 

Закарпатській області від 15.02.2023   № 58/267-м „Про Програму 

забезпечення державної безпеки у Великолучківській сільській територіальній 

громаді, матеріально-технічного забезпечення СБУ в Закарпатській області на 

2023 рік” та подані матеріали, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

    1.Затвердити Програму забезпечення державної безпеки у 

Великолучківській сільській територіальній громаді, матеріально-технічного 

забезпечення СБУ в Закарпатській області 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 дев’ятої сесії    

                                                    восьмого скликання 

                                                                           Великолучківської сільської ради                                                                                           

             22.03.2023 № 1825 

 

ПРОГРАМА  

забезпечення державної безпеки у забезпечення державної 

безпеки у Великолучківській сільській територіальній громаді, 

матеріально-технічного забезпечення СБУ в 

Закарпатській області на 2023 рік 
 

Вступ  
 

Програма розроблена на підставі Законів України  „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, „Про Службу безпеки України”, 

„Про боротьбу з тероризмом”, „Про засади запобігання та протидії 

корупції”, „Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю”, для створення дієвої системи протидії 

можливим терористичним проявам,  концентрації зусиль 

правоохоронних органів на протидії організованій злочинності та 

корупції, стабілізації криміногенної ситуації, уповільнення темпів 

зростання злочинності, покращення координації роботи органів 

влади, правоохоронних  і контролюючих структур, розробки і 

втілення нової стратегії правозастосовної діяльності, методів і 

засобів попередження злочинів.  

Відповідно до Закону України „Про Службу безпеки України”, 

на Службу безпеки України покладається у межах визначеної 

законодавством компетенції захист державного суверенітету, 

конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, 

науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних 

інтересів держави та прав громадян від розвідувально -підривної 

діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих 

організацій, груп та осіб. До завдань Служби безпеки України 

також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття 

злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та 

організованої злочинної  діяльності у сфері управління і економіки 

та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу 

життєво важливим інтересам України.  

Програмою передбачено реальне підвищення престижу 

професії та підтримання соціального статусу працівників органів 

державної безпеки , забезпечення можливості повноцінного 

виконання ними службового обов’язку щодо захисту  інтересів 

держави . 

 

 

Мета Програми: 

 



 – удосконалення оперативно–службової діяльності підрозділу 

Управління СБУ, покращення взаємодії з іншими правоох оронними 

органами, органами місцевого самоврядування, громадськими 

формуваннями та трудовими колективами міста щодо забезпечення 

державної безпеки;  

 – покращення матеріально–технічного забезпечення підрозділу 

з метою збільшення ефективності її роботи та мобільності у 

реагуванні і попередженні злочинів, а також інших правопорушень;  

 – покращення роботи з питань попередження протиправних 

проявів і злочинів, інших негативних явищ.  

 

 

У результаті виконання заходів програми очікується:  

 

– зниження загального рівня загроз інтересам держави, 

зменшення впливу її організованих форм за рахунок створення 

належних умов для ефективного виконання службових обов’язків 

працівниками підрозділу СБУ;  

– зменшення рівня протиправних проявів на території 

контррозвідувального забезпечення за рахунок покращення 

мобільності працівників відділу;  

- запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню 

злочинів,  удосконалення методів боротьби з тероризмом, 

контрабандою, організованою злочинною діяльністю та корупцією, 

забезпечення захисту  конституційних прав та свобод людини, 

проведення правової та виховної роботи з населенням, посилення 

координації дій правоохоронних органів та удосконалення 

співпраці з місцевими органами влади.  

 

Програма передбачає такі основні заходи:  

 

1.1. З метою комплексного вирішення проблем захисту 

економічних інтересів держави забезпечити систематичне 

проведення спеціальних операцій, спрямованих на запобігання 

незаконному переміщенню товарів через митний кордон України,  

виявлення каналів контрабанди наркотичних засобів, зброї,  

затримання контрабандних товарів та виявлення і притягнення до 

відповідальності організаторів та членів організованих угруповань, 

причетних до організації каналів контрабандної діяльності.   

 

Вик.Управління СБУ в Закарпатській 

області, Мукачівський  ПЗ ДПСУ, 

територіальний підрозділ митниці  

 Термін:  постійно 

 

1.2. Проведення роботи, спрямованої на виявлення і 

припинення корупційних діянь, хабарництва та інших зловживань 



посадовими і службовими особами митних, прикордонних, інших 

органів з контрольно-дозвільними повноваженнями у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.  

 

 Вик.Управління СБУ в Закарпатській  

області, Мукачівський  ПЗ, 

територіальний підрозділ ГУНП , 

територіальний підрозділ митниці  

 Термін: постійно  

 

1.3. Проведення оперативно-розшукових  заходів, спрямованих 

на ліквідацію каналів  незаконної міграції іноземців територією 

України, з метою послаблення їх впливу на криміногенну ситуацію 

в регіоні; здійснення заходів з виявлення і припинення 

протиправної діяльності посадових і  службових осіб, що сприяють 

функціонуванню каналів незаконної міграції.   

 

Вик.Управління СБУ в Закарпатській 

області, Мукачівський  ПЗ ДПСУ, 

територіальний підрозділ ГУНП,  

Термін: постійно  

 

1.4. Проведення заходів, спрямованих на збереження та 

посилення рівня захисту відомостей, що містять державну 

таємницю та службову інформацію і обробляється в органах влади 

та управління, правоохоронних, контролюючих органах, установах 

та організаціях всіх форм власності.    

 

 Вик.Управління СБУ в Закарпатській 

області  

 Термін: постійно  

 

1.5. Проведення заходів, спрямованих на організацію та 

забезпечення ефективної протидії можливим терористичним 

загрозам у відношенні місць масового скупчення людей, вразливих 

промислових об’єктів, підприємств життєзабезпечення, 

транспортної інфраструктури тощо.    

 

 Вик.Управління СБУ в Закарпатській 

області, територіальний підрозділ 

ГУНП , ДСНС 

 Термін: постійно  

 

1.6. Проведення міжгалузевих засідань і нарад з координації 

зусиль, аналізу та уточнення стратегії заходів щодо боротьби з 

контрабандою, організованою злочинною діяльністю та корупцією.    

 



Вик.Управління СБУ в Закарпатській 

області, Мукачівський  ПЗ ДПСУ, 

територіальний підрозділ ГУНП, 

територіальний підрозділ митниці, 

органи виконавчої влади  

 Термін: постійно  

 

 

Фінансове обґрунтування видатків,  

необхідних для реалізації заходів Програми  

 

На виконання Програми необхідні: 

1. З метою оперативного реагування та забезпечення високої 

мобільності підрозділу на відповідні загрози і ризики – придбання 

автотранспортного засобу, у т.ч. спеціального призначення,  його 

утримання, технічне обслуговування, придбання витратних та 

інших матеріалів, обладнання та інвентарю . 

2. Для створення механізму оперативної взаємодії між 

правоохоронними органами, підвищення ефективності оперативно-

розшукової, контррозвідувальної діяльності, документування 

злочинів, функціонування системи накопичення, аналізу та обміну 

інформації – придбання витратних та інших матеріалів, обладнання 

(у т.ч. спеціального) та інвентарю.  

3.  З метою створення належних умов для функціонування 

підрозділу – поточний ремонт адміністративної будівлі . 

4. Передбачити зведене фінансування визначених цією 

Програмою заходів у 2023 році згідно з додатком до Програми. 

Згідно п.2 ст.18 Закону України „Про СБУ” органи місцевої державної 

адміністрації та місцевого самоврядування сприяють Службі безпеки України, 

її органам і підрозділам у забезпеченні транспортом і зв’язком.  

 

Система управління та контроль за виконанням Програми 

 Виконавцем Програми є  Управління СБУ в  Закарпатській області.  

Виконавець Програми до 1 лютого подає інформацію про стан та 

результати її виконання і готує звіт, який подає до Великолучківської сільської 

ради. 

 

 

 

 

 

 

  Додаток  

                  до Програми  

 

Р О З Р А Х У Н О К  

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених  



Програмою забезпечення державної безпеки у Великолучківській 

сільській територіальній громаді, матеріально-технічного 

забезпечення СБУ в Закарпатській області на 2023 рік  

 

№ 

п\п 

 

1. 

 

 

 

2. 

Зміст 

2023 рік, 

Сума, 

тис.грн 

 

(грн.) 

Джерело 

фінансування 

1. 

Придбання: 

- ПММ, офісного устаткування та 

приладдя, будівельних та витратних 

матеріалів, інших товарів 

господарського призначення;  

- обладнання (в т.ч. спеціального 

призначення),  інвентарю, інструментів, 

меблів, тощо;  

- запчастин та комплектувальних 

виробів і деталей для ремонту: 

автотранспорту, техніки, всіх видів 

обладнання.  

Поточний ремонт приміщень, будівель, 

автотранспорту, обладнання, техніки, 

протипожежного, засобів зв’язку.                        

Придбання предметів довгострокового 

користування: 

- автотранспортних засобів ( в т.ч. 

автотранспортних засобів спеціального 

призначення), комп’ютерної техніки, 

оргтехніки,  кондиціонерів, всіх видів 

обладнання (в т.ч. спеціального 

призначення): мережевого,  

телекомунікаційного, протипожежного, 

засобів зв’язку.  

Капітальний ремонт, модернізація та 

реконструкція будівель, приміщень, 

автотранспорту, всіх видів обладнання та 

систем. 

100,0 

Бюджет 

Великолучківської  

сільської ради  

 Всього:  100,0  

 



 

 

                                                      

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       22.03.2023 с.Великі Лучки                       № 1826 

 

           

Про затвердження  Програми попередження надзвичайних ситуацій та 

забезпечення пожежної безпеки на території  Великолучківської 

сільської територіальної громади на 2023-2024 роки 

     

 

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

самоврядування в Україні”, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу 

України, розглянувши лист 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Закарпатській області 

від 01.02.2023 № 52.3 01-98/52.3 „Про Програму попередження надзвичайних 

ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на території  Великолучківської 

сільської територіальної громади на 2023-2024 роки” та подані матеріали, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму попередження надзвичайних ситуацій та 

забезпечення пожежної безпеки на території  Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2023-2024 роки 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 дев’ятої сесії    

                                                    восьмого скликання 

                                                                           Великолучківської сільської ради                                                                                           

             22.03.2023 № 1826 

           

ПРОГРАМА 

попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки 

на території  Великолучківської сільської територіальної громади  

на 2023-2024 роки 

 

Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення 

пожежної безпеки на території Великолучківської сільської територіальної 

громади на 2023-2024 роки розроблена на основі концепції соціально-

економічного розвитку Великолучківської сільської територіальної громади, 

комплексного підходу до розв’язання проблем захисту суспільства, народного 

надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, пожеж та їх наслідків. Вона визначає шляхи вдосконалення системи 

попередження, локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення 

пожежної безпеки в населених пунктах, організаційні засади її функціонування, 

зміцнення технічної і ресурсної бази, напрями державного управління у цій 

сфері. 

Програмою передбачаються заходи спрямовані на: 

створення та розвиток єдиної системи запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, захист життєво важливих інтересів населення, об’єктів 

підприємств, установ, організацій села незалежно від форми власності у сфері 

попередження надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки; 

удосконалення та підвищення ефективності роботи пов’язаної із 

попередженням надзвичайних ситуацій та забезпеченням пожежної безпеки на 

території Великолучківської сільської територіальної громади; 

ефективне розв’язання завдань, пов’язаних із попередженням та 

ліквідацією надзвичайних ситуацій, протипожежного захисту та оперативного 

реагування на обстановку на об‘єктах, що розташовані на території 

Великолучківської сільської територіальної громади; 

інформаційне забезпечення підприємств, установ, організацій та 

населення з питань надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки; 

зміцнення та матеріально-технічне забезпечення підпорядкованих 

підрозділів  ДПРЧ (м. Мукачево) 2 ДПРЗ ГУДСНС України у Закарпатській 

області; 

досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення в сфері попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Розпорядником коштів за програмою визначити 2 ДПРЗ ГУДСНС України у 

Закарпатській області  



Організаційне забезпечення 

1.Систематично аналізувати стан попередження надзвичайних ситуацій та 

забезпечення пожежної безпеки на підприємствах, установах та організаціях на 

території Великолучківської сільської територіальної громади. За результатами 

аналізу розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання надзвичайним 

ситуаціям, пожежам та загибелі людей на них. 

Виконавець: Мукачівське районне управління ГУ ДСНС України у 

Закарпатській області, спільно із Великолучківською сільською територіальною 

громадою протягом року. 

2.Здійснювати координацію діяльності відомств та установ, щодо 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, захисту об’єктів і територій. 

Виконавець: Мукачівське районне управління ГУ ДСНС України у 

Закарпатській області, спільно із Великолучківською сільською територіальною 

громадою протягом року. 

3.Вивчити питання вдосконалення захисту територій Великолучківської 

сільської територіальної громади від надзвичайних ситуацій, розробити 

комплекс заходів та дати відповідні пропозиції. 

Виконавець: Мукачівське районне управління ГУ ДСНС України у 

Закарпатській області, спільно із Великолучківською сільською територіальною 

громадою протягом року. 

4.Вирішити питання щодо фінансування та функціонування  

підпорядкованих підрозділів  ДПРЧ (м. Мукачево) 2 ДПРЗ ГУДСНС України у 

Закарпатській області. 

Виконавець: підпорядковані підрозділи  ДПРЧ (м. Мукачево) 2 ДПРЗ 

ГУДСНС України у Закарпатській області, спільно із Великолучківською 

сільською територіальною громадою протягом року.  

5.Надавати методичну допомогу відомствам, підприємствам, установам 

та організаціям, щодо створення ними служб пожежної безпеки та забезпечення 

їх належного фінансування. 

Виконавець: Мукачівське районне управління ГУ ДСНС України у 

Закарпатській області, спільно із Великолучківською сільською територіальною 

громадою протягом року. 

6.Вести контроль за станом протипожежного водопостачання 

підприємств, установ та організацій на території територіальної громади, 

особливо важливих об’єктів, щодо забезпечення нормативного запасу води для 

пожежогасіння. 

Виконавець: Мукачівське районне управління та підпорядковані 

підрозділи  ДПРЧ (м. Мукачево) 2 ДПРЗ ГУДСНС України у Закарпатській 

області, спільно із Великолучківською сільською територіальною громадою 

протягом року. 

 

 



Розвиток матеріально-технічної бази підпорядкованих підрозділів 

державних пожежно-рятувальних частин в м. Мукачево. 

1.При розробці програми соціально-економічного розвитку 

Великолучківської сільської територіальної громади та з метою підвищення 

рівня захисту населення, територій та об’єктів підвищеної небезпеки, 

передбачити фінансування на придбання для підпорядкованих підрозділів  

ДПРЧ (м. Мукачево) 2 ДПРЗ ГУДСНС України у Закарпатській області, 

аварійно-рятувальну та пожежну техніку, засоби пожежогасіння і захисту 

особового складу, пожежно-технічного обладнання, покращення побутових 

умов рятувальників тощо. 

Виконавець: підпорядковані підрозділи ДПРЧ (м. Мукачево) 2 ДПРЗ 

ГУДСНС України у Закарпатській області. 

2.Вивчити можливість придбання аварійно-рятувальної техніки, 

плаваючих засобів, запчастин до пожежних автомобілів за рахунок сільських 

бюджетів, взамін тих що відпрацювали нормативні терміни експлуатації. 

3.Фінансування видатків, передбачених програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів сільського бюджету, не заборонених законодавством України, 

наведених у додатку до Програми. 

Система управління та контроль за виконанням Програми 

 Виконавцем Програми є  2 ДПРЗ ГУДСНС України у Закарпатській 

області.  

Виконавець Програми до 1 лютого подає інформацію про стан та 

результати її виконання і готує звіт, який подає до Великолучківської сільської 

ради. 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток 

до Програми  

 

РОЗРАХУНОК 

Потреби коштів для реалізації заходів  

Програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної 

безпеки на території  Великолучківської сільської територіальної громади  

на 2023-2024 поки 

 

№ 

п/п 

Напрямки забезпечення розвитку та 

зміцнення матеріально-технічної бази 

підпорядкованих підрозділів 2 ДПРЗ 

ГУДСНС України у Закарпатській 

області та ліквідація наслідків 

надзвичайних ситуацій 

Сума, 

тис.грн. 

Сума, 

тис.грн. 

2023 рік 2024 рік 

1. 

Забезпечення засобами пожежогасіння 

(піноутворюючі та запасні частини до 

пожежно-технічного обладнання) 

100,0 100,0 

2. 
Забезпечення паливно-мастильними 

матеріалами 
100,0 100,0 

3. 

Попередження та ліквідація наслідків 

надзвичайних ситуація природного або 

техногенного характеру 

- - 

4. 
Протипожежне, рятувальне та захисне 

обладнання. 
- - 

5. 
Покращення побутових умов 

рятувальників. 
- - 

 Всього 200,00 200,00 

 



                                                       

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       22.03.2023 с.Великі Лучки                       № 1827 

 

Про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

Мукачівського РТЦК та СП на 2023 рік 

 

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

самоврядування в Україні”, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу 

України, розглянувши лист Мукачівського РТЦК та СП від 16.02.2023 № 2096 

„Про програму покращення матеріально-технічної бази Мукачівського РТЦК 

та СП на 2023 рік” та подані матеріали, Великолучківська сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму покращення матеріально-технічної бази 

Мукачівського РТЦК та СП 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 дев’ятої сесії    

                                                    восьмого скликання 

                                                                           Великолучківської сільської ради                                                                                           

          22.03.2023 № 1827 

 

ПРОГРАМА  

покращення матеріально-технічної бази Мукачівського РТЦК та СП 

на 2023 рік 

 

І. Паспорт Програми 

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 
Мукачівський РТЦК та СП 

3. Розробник Програми Мукачівський РТЦК та СП 

4. Співрозробник  Програми   Великолучківська сільська рада 

5. 
Відповідальний виконавець 

Програми  

Мукачівський РТЦК та СП; 

Закарпатський обласний 

територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки; 

Великолучківська сільська рада 

5.1 
Головний розпорядник 

коштів 
Великолучківська сільська рада 

6. Учасники  Програми 

Мукачівський РТЦК та СП; 

Великолучківська сільська рада; 

відділ з питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної  роботи, 

цивільного захисту населення, взаємодії 

з правоохоронними органами та 

надзвичайних ситуацій 

7. Термін реалізації Програми Протягом  2023 року  

7.1 Етапи виконання Програми: 2023 рік 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

бюджет Великолучківської  сільської 

ради 

9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми усього, в 

тому числі: 

2023 рік -   500,0  тис. грн 

 



9.1 Коштів місцевого бюджету 500,0 тис. грн. 

9.2 Коштів інших джерел                        - 

ІІ. Визначення проблеми,  

на розв’язання якої спрямована Програма 

 

У зв’язку з введенням режиму воєнного стану, Мукачівський районний 

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки з перших днів 

війни у взаємодії з Мукачівською районною державною адміністрацією, 

Мукачівською міською радою, органами місцевого самоврядування виконує 

мобілізаційні завдання (замовлення) щодо задоволення в особливий період 

потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів 

спеціального призначення, Держспецзв’язку, зокрема здійснює оповіщення та 

збір військовозобов’язаних та резервістів, утримує запаси матеріально-

технічних ресурсів, здійснює постачання техніки на збірні пункти та до 

військових частин, розгортає спеціальні формування, призначені для передачі 

до складу Збройних Сил та інших військових формувань, виконує інші 

завдання згідно з мобілізаційними планами; приймає участь у підготовці та 

виконанні завдань територіальної оборони у Мукачівському районі 

територіальної оборони. Зросли навантаження на особовий склад, 

інтенсивність використання автомобільної та спеціальної техніки, інших сил і 

засобів. Загострилась проблема щодо вдосконалення облаштування території 

та будівель Мукачівський РТЦК та СП з метою створення задовільних 

побутових умов для особового складу та військовозобов’язаних.  

У зв'язку із загрозами дій диверсійно-розвідувальних груп противника, 

нанесення ракетно-бомбових ударів виникла необхідність у посиленій 

цілодобовій охороні території та об'єктів Мукачівський РТЦК та СП,  

удосконаленні системи контролю доступу, охоронної сигналізації, створення 

безпечних умов для зберігання зброї та боєприпасів, дообладнання 

бомбосховища, забезпечення резервного електроживлення. Величезне 

навантаження на даний момент переживає державний бюджет України, яким 

вимушено припинене фінансування інших потреб, не пов'язаних 

безпосередньо з потребами оборони України від збройної агресії агресора.   

Враховуючи вищезазначене та з огляду на недостатнє забезпечення 

потреб Мукачівського РТЦК та СП за рахунок коштів державного бюджету, у 

Мукачівському РТЦК та СП виникла необхідність у відшуканні додаткових 

джерел фінансування нагальних потреб, зокрема й за рахунок коштів з 

бюджету Великолучківської сільської територіальної громади, територія якої 

входить до зони відповідальності Мукачівський РТЦК та СП, з метою 

додаткового матеріально-технічного забезпечення Мукачівського РТЦК та 

СП.  

Програму матеріально-технічного забезпечення Мукачівського РТЦК та 

СП на 2023 рік розроблено відповідно до Указу Президента України від 

24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", частини 1 

статті 38 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", 

Закону України "Про основи національного спротиву", у відповідності до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252, Указу 



Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 "Про шефську допомогу 

військовим частинам, Збройних Сил України, Національної гвардії України та 

Державної прикордонної служби України", та підготовлено на підставі вимог і 

положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також Порядку 

розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх 

виконання, затвердженого рішенням 66-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го 

скликання від 31.10.2019 № 1574. 

Враховуючи, що кожна із розглянутих вище проблем вимагає належного 

рівня координації дій та концентрації ресурсів, вирішення завдань щодо 

покращення матеріально-технічного забезпечення може бути досягнуто 

завдяки виконанню ресурсного забезпечення Програми. 

Основним завданням Програми є сприяння підвищенню 

обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, шляхом надання 

допомоги у матеріально-технічному забезпеченні Мукачівському РТЦК та СП, 

з метою сприяння вирішенню питань, пов’язаних із проведенню мобілізації 

людських і транспортних ресурсів та поставки зазначених мобілізаційних 

ресурсів на збірні пункти та до військових частин. 

 

ІІІ. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є покращення матеріально-технічного забезпечення 

Мукачівського РТЦК та СП для реалізації у районі державної політики з 

питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню 

обороноздатності, мобілізаційної готовності органів військового управління, 

військових частин та покращення матеріально-технічного стану підрозділів 

Збройних Сил України. 

Мету даної програми передбачається досягнути шляхом удосконалення 

матеріально-технічного забезпечення Мукачівського РТЦК та СП, який 

проводить мобілізацію людських і транспортних ресурсів, здійснює поставку 

зазначених мобілізаційних ресурсів на збірні пункти та до військових частин, 

розгортає спеціальні формування, призначені для передачі до складу Збройних 

Сил та інших військових формувань, приймає участь у підготовці та виконанні 

завдань територіальної оборони у Мукачівському районі територіальної 

оборони, здійснює заходи, спрямовані на задоволення потреб Збройних Сил, 

інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального 

призначення, Держспецзв’язку у людських і транспортних ресурсах. 

 
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання  

проблеми, обсягів та джерел фінансування;  

строки та етапи виконання Програми 

Для розв’язання проблеми зміцнення і розвитку матеріально-технічного 

забезпечення Мукачівського РТЦК та СП є необхідність участі органів 

місцевого самоврядування у розробленні відповідних заходів. Виконання цих 

заходів дозволить підвищити рівень мобілізації людських і транспортних 

ресурсів, прискорити поставку мобілізаційних ресурсів на збірні пункти та до 



військових частин, підвищити рівень виконання завдань територіальної 

оборони у Мукачівському районі територіальної оборони. 

 Фінансування видатків на виконання заходів зазначеної Програми 

здійснюється за рахунок коштів бюджету Великолучківської сільської 

територіальної громади шляхом надання субвенції державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 500,0 тис. 

грн. (додаток 1). 

Програма передбачає виконання першочергових заходів, а саме 

фінансування для закупівлі необхідних матеріалів та технічного обладнання. 

Виконання Програми здійснюється протягом 2023 року. 

Фінансування видатків, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України, наведених у додатку 1 до Програми. 

 

V. Перелік завдань Програми та результативні показники 

 

Основні завдання Програми – забезпечення належного фінансування для 

придбання необхідного майна, обладнання, матеріалів, виконання 

будівельних, ремонтних, монтажних робіт. 

Результативні показники Програми: 

підвищення обороноздатності та мобілізаційній готовності 

Мукачівського РТЦК та СП; 

підвищення рівня мобілізації людських і транспортних ресурсів; 

прискорення поставки мобілізаційних ресурсів на збірні пункти та до 

військових частин; 

підвищення рівня виконання завдань територіальної оборони у 

Мукачівському районі територіальної оборони; 

покращення умов несення служби особовим складом підрозділів 

Мукачівського РТЦК та СП. 

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 2 до 

Програми. 

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Пріоритетними напрямом діяльності Програми є забезпечення 

належного фінансування покращення матеріально-технічного забезпечення 

Мукачівського РТЦК та СП для виконання завдань щодо мобілізації людських 

і транспортних ресурсів для потреб Збройних Сил України. 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконавцем Програми є Мукачівський РТЦК та СП (Закарпатський 

обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки). 

Відділ з питань оборонної, мобілізаційної, призовної роботи, цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних 

ситуацій Великолучківської сільської ради здійснює координацію і контроль 

за виконанням заходів Програми. 



Виконавець Програми  до 1 лютого узагальнює подану інформацію про 

стан та результати її виконання і готує звіт, який подає до Великолучківської 

сільської ради. 



 Додаток 1  

до Програми  

 

Ресурсне забезпечення 

Програми з покращення матеріально-технічної забезпечення Мукачівського РТЦК та СП на 2023 рік 

 

Обсяг коштів, 

які пропонується залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми 
Усього витрат 

на виконання програми І 

2023 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 500, 0 тис. грн. 500 , 0 тис. грн. 

державний бюджет - - 

обласний бюджет - - 

сільський бюджет 500, 0 тис. грн. 500, 0 тис. грн. 

кошти небюджетних джерел - - 

інші - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перелік заходів і завдань Програми покращення матеріально-технічного  

забезпечення Мукачівського РТЦК та СП 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуванн

я (вартість), 

тис грн 

Очікуваний 

результат 

на 2023 р. 

1 

Надавання 

субвенцій з 

місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету для 

забезпечення 

потреб 

оборонного 

характеру 

для 

військових 

підрозділів; 

придбання 

товарів і 

послуг для 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

військових 

формувань. 

Покращення матеріально-технічного забезпечення 

Мукачівського РТЦК та СП для виконання завдань щодо 

мобілізації людських і транспортних ресурсів для потреб 

Збройних Сил України:  придбання та встановлення системи 

охоронної та пожежної сигналізації, пристроїв нагляду та 

охорони, придбання інструментів та комплектувальних 

виробів і деталей для ремонту всіх видів обладнання; 

придбання автозапчастин та послуг технічного 

обслуговування автомобілів; придбання джерела резервного 

(автономного) електроживлення та необхідного обладнання 

для його встановлення; придбання та встановлення 

альтернативних джерел опалення (твердопаливний котел); 

ремонт системи опалення; придбання форменого та 

спеціального робочого одягу, взуття та аксесуарів; засобів 

індивідуального захисту; придбання інструментів та 

інвентарю, будівельних матеріалів; придбання меблів; 

придбання обладнання та предметів для польової кухні та 

місця для прийому їжі; придбання офісної та комп’ютерної 

техніки, устаткування та канцелярського приладдя; 

придбання засобів зв’язку та телекомунікації; виготовлення 

наглядної агітації; придбання обладнання та матеріалів для 

покращення роботи військово-лікарської комісії, придбання 

інших товарів та послуг, поточний ремонт приміщень, 

придбання малоцінних предметів, обладнання. 

2023 р. 

 

Мукачівськ

ий РТЦК та 

СП, 

Закарпатсь

кий 

обласний 

територіаль

ний центр 

комплектув

ання та 

соціальної 

підтримки; 

Великолуч-

ківська 

сільська 

рада 

бюджет 

Великолучківськ

ої сільської ради 

поточні 

видатки -

250,0; 

 

капітальні 

видатки -

250,0 

Створення 

сприятливи

х умов для 

несення 

військової 

служби та 

виконання 

робіт 

оборонного 

характеру; 

створення 

умов для 

посиленої 

оборони 

нашої 

держави. 

 
Всього:     500,00 

 

 

                              Додаток 2 

                             до Програми  

 



                                                      

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       22.03.2023 с.Великі Лучки                       № 1828 

 

Про затвердження комплексної Програми забезпечення безпеки 

громадян шляхом виправлення  засуджених та запобігання вчинення 

ними повторних злочинів на території Великолучківської сільської  

територіальної громади  на 2023 – 2025 роки  

 

 

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

самоврядування в Україні”, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу 

України, розглянувши лист філії Державної установи „Центр пробації” в 

Закарпатської області від 10.02.2023 № 174/39-23 „Про комплексну Програму 

забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення  засуджених та 

запобігання вчинення ними повторних злочинів на території 

Великолучківської сільської територіальної громади  на  2023 – 2025 роки” та 

подані матеріали, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити комплексну Програму забезпечення безпеки громадян 

шляхом виправлення  засуджених та запобігання вчинення ними повторних 

злочинів на території Великолучківської сільської територіальної громади  на                       

2023 – 2025 роки 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 дев’ятої сесії    

                                                    восьмого скликання 

                                                                           Великолучківської сільської ради                                                                                           

          22.03.2023 № 1828 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення 

 засуджених та запобігання вчинення ними повторних 

 злочинів на території Великолучківської сільської  

територіальної громади  на 2023 – 2025 роки 

 

I. Загальні положення 

 

Комплексна Програма забезпечення безпеки громадян шляхом 

виправлення  засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів 

на території Великолучківської сільської територіальної громади  на 2023 – 

2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, „Про  пробацію”, „Про Державну 

кримінально - виконавчу службу України” та з метою забезпечення безпеки 

громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними 

повторних злочинів на території Великолучківської територіальної громади,  

та визначає організаційні і практичні заходи вдосконалення діяльності 

Мукачівського РВ № 1, покращення взаємодії з іншими правоохоронними 

органами, органами державної влади, підприємствами, установами та 

організаціями. 

II. Мета та завдання Програми 

 

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної 

політики у сфері пробації шляхом розроблення та здійснення комплексу 

заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення суб’єктами 

пробації повторних злочинів. 

Основними завданнями Програми являються підвищення якості роботи 

Мукачівського РВ №1 щодо забезпечення безпеки громад шляхом 

виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів, 

покращення умов для суб’єктів пробації під час перебування на обліку та 

проведення з ними відповідної профілактичної роботи персоналом і 

покращення матеріально – технічного забезпечення відділу. 



III. Заходи щодо реалізації Програми забезпечення безпеки громадян 

шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними 

повторних злочинів 

3.1. Забезпечення соціального супроводу, контроль за виконанням 

обов’язків, призначених засудженим судом та проведення індивідуально – 

профілактичної роботи з особами, звільненими від відбування покарання з 

випробуванням та особами, засудженими до покарань не пов’язаних з 

позбавленням волі з метою недопущення вчинення даною категорією осіб 

повторних злочинів та правопорушень. 

3.2. Забезпечення соціально – виховної роботи з неповнолітніми 

засудженими до покарань, не пов’язаних  з позбавленням волі, здійснення 

заходів забезпечення їх нормального фізичного та психічного розвитку, 

профілактики агресивної поведінки, мотивація до позитивних змін 

особистості, поліпшення соціальних стосунків. 

3.3. Здійснення роз’яснювальних та освітньо-виховних заходів в 

загальноосвітніх закладах громади із залученням відповідних фахівців для 

профілактики протиправної поведінки. 

3.4. Виконання вимог чинного законодавства України при складенні 

досудової доповіді, щодо забезпечення суду формалізованою інформацією, що 

характеризує обвинуваченого, з  метою прийняття рішення про міру його 

відповідальності. 

3.5. Виконання заходів, передбачених пробаційними програмами, 

відносно засуджених, звільнених від відбування покарання з випробуванням, 

які передбачають комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної 

поведінки особистості, окремих її проявів, формування соціально сприятливих 

змін особистості та проведення програми психологічної корекції та програми 

соціальної адаптації, спрямованих на усунення негативних факторів, що 

впливають  та можуть  в подальшому вплинути на поведінку правопорушника. 

3.6. Проведення спільних заходів у  сфері соціальної підтримки осіб, 

засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, шляхом 

розширення доступу до інформації про права та обов’язки у сфері реалізації 

права на працю, соціальний захист, можливості та послуги державних органів 

та установ. 

3.7. Проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення 

правової свідомості громадян, захисту конституційних прав, свобод та 

інтересів громадян шляхом надання безоплатної правової допомоги особам, 

засудженим до покарань не пов’язаних з позбавленням волі та створення 

дистанційного пункту прийому клієнтів пробації працівниками центру 

надання безоплатної правової допомоги на базі Мукачівського РВ № 1. 

3.8. Реалізація заходів державної політики та надання допомоги особам,  

засудженим до покарань не пов’язаних з позбавленням волі з метою 

запобігання впливу на них криміногенних факторів, скоєння рецидивних 

злочинів та пристосування їх до умов соціального середовища. 

3.9. Покращення матеріально–технічного забезпечення філії, 

придбання комп’ютерної техніки та офісних меблів, паперу, поштових 



конвертів із відповідними марками для поштових відправлень відповідно до 

розрахунку потреби коштів. 

IV. Фінансування Програми  

 

4.1 Реалізація Програми забезпечується шляхом пріоритетного 

фінансування визначених заходів з сільського бюджету та інших джерел не 

заборонених законом. Це дозволить протягом 3 років здійснити 

уповноваженим органом з питань пробації, органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування комплекс узгоджених заходів щодо профілактики 

повторних кримінальних правопорушень суб'єктами пробації та усунення 

причин, що зумовили їх вчинення, створити в місті сприятливі умови для 

виправлення суб'єктів пробації та забезпечити безпеку громадян, підвищити 

авторитет уповноваженого органу з питань пробації серед населення. 

4.2 Розрахунок потреби коштів для реалізації заходів, передбачених 

Програмою забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених 

та запобігання вчинення ними повторних злочинів на території 

Великолучківської об’єднаної територіальної громади на 2023-2025 роки 

додаток 2 до Програми. 

4.3 Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, 

підлягають щорічному коригуванню відповідно до затверджених показників 

на кожний рік. Органи місцевого самоврядування самостійно визначають 

обсяг коштів, що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для реалізації 

заходів, визначених Програмою. 

V. Очікувані результати 

 

Виконання програми дасть змогу: 

- створити ефективну систему пробації для виконання завдань 

передбачених Законом України „Про пробацію”; 

- створити сприятливі умови для профілактики повторної злочинності 

серед осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі 

та звільнених від відбування покарання з випробуванням; 

- зменшити кількість повторних злочинів особами, засудженими до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та звільненими від 

відбування покарання з випробуванням; 

- створити систему ресоціалізації осіб, звільнених з місць обмеження або 

позбавлення волі, їх працевлаштування та їх пристосування до умов 

соціального середовища; 

- створити нормальні умови роботи для персоналу уповноваженого 

органу з питань пробації. 

 

VI. Контроль за ходом виконання програми 

 



Безпосередній контроль за ходом виконання програми здійснює філія 

Державної установи „Центр пробації” в Закарпатській області та про 

виконання програми інформує  Великолучківську сільську раду до 10 січня 

щорічно. 

 

 

                                      Додаток 1 

                                                            до Програми  

 

ПАСПОРТ 

Комплексної Програми забезпечення безпеки громадян 

 шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення 

 ними повторних  злочинів на території Великолучківської  

сільської територіальної громади  на 2023 – 2025 роки 

 

 1. Ініціатор розроблення Програми 
Філія Державної установи „Центр 

пробації” в Закарпатській області 

2. 
Нормативні документи, на підставі 

яких розроблена Програма 

Конституція України, Закони 

України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, „Про 

пробацію”,  „Про Державну 

кримінально-виконавчу службу 

України” 

3. Розробник Програми 

Філія Державної установи „Центр 

пробації” в Закарпатській області, 

Великолучківська сільська рада 

4. Головний розпорядник коштів  Великолучківська сільська рада 

5. 
Виконавець Програми та 

розпорядник коштів 

Філія Державної установи „Центр 

пробації” в Закарпатській області, 

Великолучківська сільська рада 

6. Учасники Програми 

Філія Державної установи „Центр 

пробації” в Закарпатській області, 

Великолучківська сільська рада 

7. Термін реалізації Програми 2023-2025 роки 

8. 
Місцеві бюджети, які беруть участь 

у виконанні Програми 

Бюджет Великолучківської 

сільської ради 

9. 

Обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 

(тисяч гривень) 

2023 – 15 тис. грн. 

2024 – 15 тис. грн. 

2025 - 15 тис. грн. 

Всього: 45 тис. грн. 



 

 

 



                  Додаток 2 

                           До Програми 

 

РОЗРАХУНОК 

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених комплексною Програмою забезпечення безпеки громадян 

 шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення  ними повторних  злочинів на території 

Великолучківської сільської територіальної громади  на 2023 – 2025 роки 

 

 

№ 

п/п 

 

Зміст заходів 

 

 

Відповідальний за виконання 

Сума тис.  грн. 

2023 2024 2025 

1 

Матеріально-технічне забезпечення філії 

Державної установи „Центр пробації” в 

Закарпатській області 

Філія Державної установи „Центр 

пробації” в Закарпатській області, 

Великолучківська сільська рада 

 

15,0 15,0 15,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

                           до Програми 

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання комплексної Програми забезпечення безпеки громадян  шляхом виправлення  

засуджених та запобігання вчинення  ними повторних  злочинів на території Великолучківської 

 сільської територіальної громади  на 2023 – 2025 роки 

 

 

№ 

п/п 

 

Зміст заходів 

 

 

Відповідальний за виконання 

Сума тис.  грн. 

2023 2024 2025 

1 

Для поточних видатків:  

придбання паперу формату А-4; 

придбання комп’ютерної техніки, 

оргтехніки, витратних та інших матеріалів до 

комп’ютерної техніки та оргтехніки; 

придбання меблів, стільців та офісних крісел; 

придбання засобів пожежогасіння; 

оплати послуг з перезарядки вогнегасників;  

оплати послуг з монтажу, установки та 

ремонту охоронної та пожежної сигналізації.  

послуги з поточного ремонту та 

обслуговування комп’ютерної та 

організаційної техніки;  

оплати комунальних послуг та енергоносіїв;   

оплати послуг оренди приміщень;  

оплати за послуги із страхування 

орендованого приміщення 

Філія Державної установи „Центр 

пробації” в Закарпатській області, 

Великолучківська сільська рада 

 

15,0 15,0 15,0 

 



 

 

                                                      

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       22.03.2023 с.Великі Лучки                       № 1829 

 

Про затвердження Програми підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ на 2023 рік 

 

 

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

самоврядування в Україні”, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу 

України, розглянувши лист Мукачівської районної військової адміністрації 

від 27.01.2023 № 02-16/56 „Про Програму підвищення ефективності 

виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ на 2023 рік” та подані 

матеріали, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ 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 дев’ятої сесії    

                                                    восьмого скликання 

                                                                           Великолучківської сільської ради                                                                                           

            22.03.2023 № 1829 

 

 

ПРОГРАМА 

підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої 

влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження 

реформ на 2023 рік 

 

 І. Паспорт програми  

1. Ініціатор розроблення Програми Мукачівська районна державна 

адміністрація 

2. Підстава для розроблення Програми Бюджетний кодекс України, статті 6 і 39 

Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, Закон України „Про 

доступ до публічної інформації”, Закон 

України „Про державну службу” 

3. Розробник Програми Мукачівська районна державна 

адміністрація 

4. Головний розпорядник коштів   Великолучківська сільська рада 

5. Відповідальні виконавці Програми Мукачівська районна державна 

адміністрація: 

Великолучківська сільська рада 

6. Учасники Програми Мукачівська районна державна 

адміністрація: 

Великолучківська сільська рада 

7. Термін реалізації Програми 2023 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Бюджет Великолучківської сільської ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього (тис.грн.), 

у  тому числі: 

450,0 тис. грн. 

 

 

 

 



9.1 коштів бюджету Великолучківської 

сільської ради 

450,0 тис. грн. 

 

 

ІІ. Загальна частина 

 

З метою забезпечення прозорої, ефективної діяльності  органів виконавчої 

влади, фінансової децентралізації, а саме збільшення обсягу фінансових 

ресурсів у розпорядження органів місцевого самоврядування, формування 

фінансово спроможних територіальних громад, підвищення рівня 

фінансування власних та делегованих повноважень адміністративно-

територіальних утворень започатковано впровадити ряд реформ у всіх галузях 

та сферах діяльності, також заплановано продовжити процес децентралізації 

повноважень. 

На працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, 

територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади поставлено 

багато завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому 

рівні, у тому числі з урахуванням змін до бюджетного, податкового 

законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків та підвищення 

самостійності місцевих бюджетів. Передано додаткові повноваження у сферах 

освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства тощо. Також, 

запроваджуються умови для стимулювання об’єднання територіальних громад 

з низькою фінансовою спроможністю та чисельністю мешканців у 

перспективі адміністративної реформи. За створення умов для розвитку 

економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної 

території повна відповідальність покладається на місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи 

центральних органів виконавчої влади, установи та організації. 

 Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами 

виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та 

впровадження реформ  на 2023 рік (далі – Програма) розроблена у 

відповідності до Конституції України, Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, Закону України „Про державну службу”, інших нормативно-

правових актів з метою вирішення проблем розвитку району, забезпечення 

концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також для 

координування діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів 

виконавчої влади, установ та організацій. 

  Завданнями Програми є максимальне виявлення всіх матеріальних 

і фінансових резервів, додаткових доходів бюджету за окремими податками та 

іншими обов’язковими платежами, загального обсягу видатків відповідно до 

прогнозів і цільових програм соціально-економічного розвитку та узгодження 

їх із загальною програмою фінансової стабілізації району, посилення 

контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, місцевого 

самоврядування та бюджетних установ, надання своєчасних та якісних 



адміністративних послуг населенню району, своєчасне реагування на 

звернення громадян та висвітлення  діяльності місцевих органів виконавчої 

влади. Забезпечення інформацією про використання публічних коштів 

розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, 

суб’єктами господарювання державної і комунальної власності. Відображення 

прозорої інформації про закупівлі товарів, робіт, послуг у системі 

допорогових електронних держзакупівель. 

 Для досягнення зазначених цілей і завдань необхідний ефективний, 

оперативний, із застосуванням інформаційних технологій супровід програм 

розвитку району. 

 Також для встановлення оперативного дієвого контролю за всіма 

напрямами витрачання коштів від витрат на утримання установ і організацій 

до їх витрачання на соціально важливі цілі, дотримання фінансово-бюджетної 

дисципліни вкрай необхідним є встановлення систематичного обміну 

інформацією між усіма органами, які забезпечують та контролюють його 

виконання. 

Тобто, необхідна сучасна комп’ютерно-технологічна, фінансова та 

матеріально-технічна база та безперебійна робота всіх комп’ютерних програм, 

утримання в належному стані наявної та придбання нової комп’ютерної 

техніки та мережі, що дозволить ефективно впроваджувати інформаційні 

технології в органах виконавчої влади. Це дасть змогу органам виконавчої 

влади мінімізувати витрати робочого часу на підготовку інформацій, 

підвищити їх якісний рівень. 

  Основою успішного громадянського суспільства є доступ 

громадян до інформації і можливість участі у прийнятті рішень та 

оперативному отриманні кваліфікованої консультації. Цьому сприяє широке 

застосування інформаційних технологій та належний стан матеріально-

технічного забезпечення підрозділів органів виконавчої влади.  

Прозорість  та публічність інформації надає можливість для контролю за 

цільовим витрачанням фінансових ресурсів, підвищує довіру населення і 

громадянських інститутів до влади, що створює передумови для суспільної 

злагоди. Відповідно підвищується відповідальність органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування за ефективністю витрачання бюджетних 

коштів, оскільки посилюється можливість контролю з боку громадськості за 

якістю прийнятих рішень, їх втіленням у життя. 

Нинішні умови економічного розвитку держави, реалізація реформ у всіх 

сферах діяльності, потребують впровадження у життя нових напрямів і 

методів здійснення управлінських функцій, таких як аналітична, 

роз’яснювальна, інформаційна та контролююча робота щодо планування і 

ефективності використання коштів для значної кількості учасників 

бюджетного процесу та забезпечення його дієвого, оперативного та 

ефективного супроводу, що у свою чергу вимагає додаткових фінансових 

ресурсів.  

Зросла також потреба у проведенні консультативних заходів з питань 

законодавства з охопленням широкої аудиторії як працівників органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ, так і 



громадян. 

ІІІ. Мета Програми 

 

Головною метою Програми є підвищення ефективності та якості роботи 

структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого 

самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 

влади щодо реалізації повноважень, супроводу програм розвитку району, 

забезпечення аналітичними, інформаційними, звітними та іншими 

матеріалами, необхідними для прийняття управлінських рішень і 

використання для цього сучасних (креативних) інформаційних технологій, 

фінансової та матеріально-технічної бази. 

Налагодження зворотного зв’язку щодо співпраці райдержадміністрації, її 

структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, територіальних 

підрозділів центральних органів виконавчої влади з підприємствами, 

установами, організаціями та громадянами району у процесі реалізації 

державної регіональної політики із застосуванням сучасної комп’ютерно-

технологічної, фінансової та матеріально-технічної бази та надання 

оперативних, кваліфікованих консультацій у процесах управління соціально-

економічним розвитком району та забезпечення запровадження реформ у 

різних сферах діяльності. 

Забезпечення учасників бюджетного процесу необхідними нормативними 

актами, змін до них з метою  дотримання вимог, норм і нормативів діючого 

законодавства при плануванні та виконанні бюджетів.  

 

ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела 

фінансування Програми 

 

 Програма передбачає проведення протягом 2023 року заходів, 

направлених на залучення громадськості до процесів формування і реалізації 

державної регіональної політики, проведення інформаційних заходів щодо 

діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в 

частині розробки і виконання програм розвитку району, підтримку їх 

ініціатив, вивчення громадської думки жителів району та надання їм і органам 

місцевого самоврядування консультацій, аналітичних, інформаційних, звітних 

та інших матеріалів, проведення семінарів, конференцій, нарад, навчань, 

практикумів, круглих столів тощо. 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Великолучківської сільської ради в сумі 450,0 тис.гривень: 

 

Обсяг коштів  Всього витрат, тис.грн.  

Бюджет Великолучківської 

сільської ради 

450,0 

 

V. Завдання і заходи Програми 

 



Основними завданнями Програми є: 

 забезпечення відкритої діяльності органів виконавчої влади з питань 

фінансової децентралізації, впровадження реформ у всіх галузях та сферах 

діяльності та ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з 

урахуванням змін до бюджетного, податкового законодавства, нової концепції 

міжбюджетних стосунків та підвищення самостійності місцевих бюджетів; 

підвищення ефективності та прозорості виконання програм, обліку і 

аналізу витрат на їх проведення, а також забезпечення контролю за їх 

виконанням, надання доступу до відкритої інформації громадянам і 

організаціям про стан їх виконання;  

 оприлюднення інформації про використання публічних коштів 

розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів. 

Відображення прозорої інформації про закупівлі товарів, робіт, послуг в 

системі допорогових електронних держзакупівель; 

випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування 

законодавства, змін до бюджетного, податкового законодавства, нової 

концепції міжбюджетних стосунків, підвищення самостійності місцевих 

бюджетів та рішень про відповідні місцеві бюджети (книг, брошур, буклетів, 

пам’яток, листівок тощо); 

організація роз’яснювальної роботи з впровадження реформ та 

дотримання законодавства працівниками бюджетних установ, державними 

службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування; 

організація та розроблення регіональних цільових програм, моніторинг 

програм розвитку району, обмін досвідом, проведення семінарів, 

конференцій, нарад, навчань, практикумів, круглих столів тощо; 

створення баз та банків даних для забезпечення оперативної і надійної 

взаємодії всіх рівнів управління при розв’язанні завдань державного, 

міжгалузевого та регіонального рівнів; 

модернізація ком’ютерно-технологічної бази та супровід інформаційно-

аналітичних систем структурних підрозділів райдержадміністрації та 

територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади; 

забезпечення ефективної матеріально-технічної та покращення 

фінансової бази структурних підрозділів райдержадміністрації та 

територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади; 

випуск тематичних сторінок у друкованих та електронних засобах 

масової інформації, на офіційному ВЕБ - сайті з роз’ясненням запланованих 

реформ та норм законодавства; 

створення на ВЕБ - сайті форуму для надання консультацій, організація 

обговорення актуальних питань із залученням фахівців на відповідні 

звернення громадян та працівників бюджетних установ та для оперативного 

обміну інформацією між фінансовими, правоохоронними, контролюючими, 

фіскальними, митними органами та казначейством тощо; 

 створення постійного доступу до мережі Інтернет та утримання її у 

належному стані; 

 своєчасне інформаційне забезпечення всіх учасників бюджетного 

процесу необхідними нормативними актами та змінами до них, типовими 



формами та бланками; 

 матеріальна підтримка працівників райдержадміністрації та її 

структурних підрозділів, в тому числі оплата праці в обсягах до 50 відсотків 

затвердженого у державному бюджеті на 2023 рік фонду оплати праці цих 

працівників, з метою зацікавлення їх у високих результативних показниках. 

 

 

VІ. Очікувані результати, ефективність Програми 

 

 Виконання Програми дасть можливість: 

 покращити конструктивну співпрацю між райдержадміністрацією, 

органами місцевого самоврядування, фінансовими, контрольно-ревізійними 

органами, казначейством, з місцевими громадами щодо вирішення питань 

соціально-економічного розвитку району, ефективного виконання місцевих 

бюджетів; 

 активізує участь громадськості в запланованих реформах, у формуванні 

та реалізації державної регіональної політики; 

 врахує пропозиції інститутів громадянського суспільства та думку 

громадськості у вирішенні завдань соціально-економічного і культурного 

розвитку територій; 

 покращить процес інформування жителів району про діяльність 

райдержадміністрації, її самостійних структурних підрозділів, органів 

місцевого самоврядування в частині дотримання ними законодавства; 

 підвищить оперативність та ефективність прийняття управлінських 

рішень керівництвом райдержадміністрації та районної ради; 

 дозволить отримати оперативні консультації, обговорити актуальні 

проблеми з реалізації програм розвитку району на форумі за участі фахівців 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

 підвищить відповідальність органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування за ефективність витрачання бюджетних коштів; 

 надасть доступ до інформації про використання публічних коштів 

розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, 

суб’єктами господарювання державної і комунальної власності; 

забезпечить відображення прозорої інформації про закупівлі товарів, 

робіт, послуг у системі допорогових електронних держзакупівель, посилить 

можливість контролю з боку громадськості за якістю прийнятих 

управлінських рішень та втіленням їх у життя.  

   

VІІ. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

 Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2 до 

Програми. 
  

VІІІ. Система управління та контроль за виконанням Програми 

 



Виконавцем Програми є Мукачівська районна державна адміністрація 

та її структурні підрозділи. 

Виконавець Програми  до 1 лютого узагальнює подану інформацію про 

стан та результати її виконання і готує звіт, який подає до Великолучківської 

сільської ради. 

 

           

                                      Додаток 1 

                                                                                                  до Програми  
 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми підвищення ефективності виконання повноважень 

органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ на 2023 рік 
 

  

Обсяг коштів, 

які пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання 

програми Усього витрат 

на виконання програми І 

2023 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому 

числі: 
450, 0 тис. грн. 450 , 0 тис. грн. 

державний бюджет - - 

обласний бюджет - - 

сільський бюджет 450, 0 тис. грн. 450, 0 тис. грн. 

кошти небюджетних джерел - - 

інші - - 

  

  

 

 

 

  

 
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Додаток 2 

                                                                                                                                                                                          до Програми 

Напрями діяльності та заходи Програми 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 
Перелік заходів Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу 

Джерела 

фінансу

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня 

(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

Надання оперативних 

консультацій, обговорення 

актуальних питань по 

впровадженню реформ та 

соціально-економічного 

розвитку району за участю 

фахівців; забезпечення 

комп’ютерно-

технологічної, ефективної 

матеріально-технічної і 

фінансової бази струк-

турних підрозділів рай-

держадміністрації та 

територіальних підрозділів 

центральних органів 

виконавчої влади, супровід 

програм розвитку; 

матеріальна підтримка 

працівників місцевих 

органів виконавчої влади 

 

 

Матеріально-технічне та фінансове 

забезпечення заходів програми: придбання 

сучасних засобів інформатизації і зв’язку 

(комплект засобів дистанційної передачі 

даних), програмного забезпечення, паливо-

мастильних матеріалів, витратних матеріалів, 

заправка та заміна картриджів, ремонт 

комп`ютерної техніки та оргтехніки, утилізації 

комп`ютерної техніки, оргтехніки та 

транспортних засобів,  (експертні висновки, 

акти технічного стану, дефектні акти); 

реєстрація та перереєстрація рухомого та 

нерухомого майна, виготовлення технічних 

паспортів, утримання та ремонт транспортних 

засобів; матеріальна підтримка, підготовка 

(перепідготовка) кадрів, підвищення 

кваліфікації кадрів працівників; впорядкування 

архівних документів   (придбання коробок та 

переплетіння документів), забезпечення 

охорони товарно-матеріальних цінностей 

об’єкта; створення належних санітарних умов 

та утримання внутрішніх приміщень (в т.ч. 

часткова оплата комунальних послуг, 

відшкодування втрат, збитків, компенсація, 

технічне обслуговування газопостачальних 

мереж), інформаційно-технічне забезпечення; 

утримання наявної телекомунікаційної мережі, 

мережі Інтернет, експлуатаційно-технічне 

 

2023 рік 

Бюджет 

Велико-

лучкі-

вської 

сільської 

ради 

 

450,0 

Забезпечення можливості 

виконувати ефективно та 

належним чином функції 

покладені на місцеві державні 

адміністрації; покращення та 

оновлення матеріально-

технічної і фінансової бази, що 

активізує участь громадськості, 

органів місцевого само 

врядування, працівників 

бюджетних установ у 

формуванні та реалізації 

державної регіональної 

політики та надасть можливість 

врахувати думку громадськості 

у вирішенні завдань з 

впровадження реформ та 

соціально-економічного і 

культурного розвитку територій 



обслуговування апаратури та інших технічних 

засобів оповіщення і зв`язку цивільної 

оборони; оренда площ (компенсація), на яких 

встановлено обладнання каналів зв`язку, та 

компенсація за електроенергію, яку споживає 

дане обладнання;  підтримка програмно-

технічного комплексу «МЕДОК» «АІС 

LOGICA» та інших; виготовлення електронних 

ключів тощо 

 



 

                   

                                                                             

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев′ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    22.03.2023                               с.Великі Лучки                               №  1830 

 

 

Про внесення змін та доповнень до  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”, розглянувши подані зміни та доповнення 

до Програми соціально-економічного і культурного розвитку 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік, Великолучківська сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести наступні зміни та доповнення до Програми соціально-

економічного і культурного розвитку Великолучківської сільської ради на 

2023 рік, затвердженої рішенням двадцять п’ятої  сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради  від 20 грудня 2022 року  № 1772, а саме: 

- абзац 2 розділу 7 „Фінансове забезпечення Програми” викласти в 

наступній редакції: 

„Для здійснення заходів щодо забезпечення виконання Програми на 

2023 рік планується використати коштів, всього 6 730 240,00 гривень, а саме: 

сільського бюджету – 6 530 340,00 гривень та обласний бюджет – 199 900,00 

гривень. Протягом поточного року можуть вноситися зміни до Програми при 

збільшені обсягів фінансування. 

- викласти в новій редакції додаток 1 до Програми „Перелік місцевих 

(регіональних) цільових програм” згідно додатку до даного рішення 

відповідно. 

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

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

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

 

 

 

Сільський  голова                                                                Василь КОШТУРА 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення двадцять дев′ятої сесії 

восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

   від  22.03.2023 № 1830 

 

                                Додаток 1 

                                   до Програми   

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих (регіональних) цільових програм 

 

№ з/п Найменування місцевих (регіональних) цільових програм 

1      2 

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 роки 

5 Програма «Шкільний автобус» на 2022-2025 роки 

6 
Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022-2025 роки 

7 
Програма розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківській 

сільській раді на 2023 рік 

8 Програма „Членські внески” на 2023 рік 

9 

Програма організації суспільно корисних робіт   для осіб, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення  у вигляді виконання оплачуваних 

суспільно корисних робіт  на 2023 рік 

10 

Програма надання одноразової  грошової допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування на території 

Великолучківської  сільської територіальної громади на 2023 рік 

11 
Програма утримання та капітального ремонту ливневих каналізацій 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

12 

Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, 

пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого 

значення, та вулиць і доріг комунальної власності Великолучківської 

сільської ради на 2023 рік     



№ з/п Найменування місцевих (регіональних) цільових програм 

1      2 

13 
Комплексна Програма підтримки закладів культури  Великолучківської  

сільської територіальної громади  на 2023 рік 

14 

Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного 

підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Великолучківської територіальної громади” Великолучківської 

сільської ради на 2023 рік 

15 

Програма забезпечення державної безпеки у Великолучківській 

сільській територіальній громаді, матеріально-технічного забезпечення 

СБУ в Закарпатській області на 2023 рік 

16 

Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами 

виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та 

впровадження реформ на 2023 рік 

17 

Програма забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення 

засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів на 

території Великолучківської сільської територіальної громади на 2023-

2025 роки 

18 
Програма профілактики злочинності Великолучківської сільської ради 

на території Мукачівського району на 2023 рік 

19 

Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення 

пожежної безпеки на території Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2023-2024 роки  

20 
Програма покращення матеріально-технічної бази Мукачівського РТЦК 

та СП на 2023 рік 

21 
Програма Великолучківської сільської ради для профілактики 

злочинності на території Мукачівського району на 2023 рік 

 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев′ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.03.2023    с.Великі Лучки                       № 1831 

 

Про внесення змін до рішення двадцять п′ятої сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради від  20 грудня 2022 року № 1780                             

„Про  бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік”  

 

0752700000 

(код бюджету) 

 

 

 

 

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

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

враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації – начальника Закарпатської обласної військової адміністрації від                             

17 січня 2023 року № 47 „Про внесення змін до обласного бюджету на                     

2023 рік щодо розподілу субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами та змін у структурі обласної військової 

адміністрації”, від 16 березня 2023 року № 270 „Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2023 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та 

спрямування залишків коштів, що утворилися на  1 січня 2023 року (зі змінами 

від 03.01.2023, 17.01.2023, 10.02.2023, 16.02.2023 року), листи головних 

розпорядників коштів сільського бюджету від 09.03.2023 № 124/05-03/06-31, 

№ 77/01-30 та  листа фінансового відділу Великолучківської сільської ради від 

16.02.2023 № 47/01-08 „Висновок про обсяг залишку коштів сільського 

бюджету на початок 2023 року”, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни до обсягу доходів сільського бюджету на 2023 рік згідно 

з додатком 1 до цього рішення. 

2. Затвердити обсягів фінансування сільського бюджету на 2023 рік 

згідно з додатком 2  до цього рішення.  

3.Внести зміни до розподілу видатків сільського бюджету на                  

2023 рік за головними розпорядниками коштів (у межах змін обсягу доходів та 

спрямування частини залишку коштів, що утворилися на початок 2023 року) 

згідно з додатком 3.1 до цього рішення.  

 

  

 



4.Внести зміни до додатку 2 рішення сільської ради «Про бюджет 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік»- «Розподіл видатків бюджету 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік» та змінити бюджетні 

призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2023 рік 

у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з 

додатком 3 до цього рішення. 

5.Внести зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм на 2023 рік згідно з додатком 4 до цього 

рішення. 

6.Затвердити обсяг капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проєктів у 2023 році згідно з додатком 5 до цього рішення 

7.Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023 рік згідно з 

додатком 6 до цього рішення. 

8.Додатки 1-6, 3.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

9. Дане рішення набуває законної сили з моменту його прийняття. 

10.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 дев’ята  сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. Великі Лучки                   № 1832 
 

 

Про внесення змін до рішення першого пленарного засідання сьомої сесії 

восьмого скликання від 15.04.2021 № 378 «Про утворення Центру надання 

адміністративних послуг Великолучківської сільської ради, відділу з 

питань забезпечення діяльності ЦНАП, його територіального підрозділу, 

віддалених робочих місць затвердження їх структури та 

 Положень про них» 

 
 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про адміністративні послуги», рішенням Великолучківської 

сільської ради від 15.04.2021 № 377 «Про затвердження Концепції 

вдосконалення системи надання адміністративних послуг  

Великолучківської територіальної громади на 2021-2023 роки», з метою 

покращення якості надання адміністративних послуг, сільська рада 

вирішила: 
1. Додатки 2, 3, 4 до рішення першого пленарного засідання сьомої 

сесії восьмого скликання від 15.04.2021 № 378 «Про утворення Центру 

надання адміністративних послуг Великолучківської сільської ради, відділу з 

питань забезпечення діяльності ЦНАП, його територіального підрозділу, 

віддалених робочих місць затвердження їх структури та Положень про них» 

викласти в новій редакції (додаються). 

            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  керуючу 

справами (секретаря) виконавчого комітету сільської ради Логойда Т. І. 

 

 

Сільський голова           Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення сьомої сесії 

восьмого скликання 

15.04.2021 №378 

у редакції рішення ХХІХ сесії                                                                          

восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради  

22.03.2023 №1832  

 

 

Графік роботи  Центру надання  адміністративних послуг 

Великолучківської сільської ради, розташованого в с. Ракошино 

 вул. Перемоги 19, приміщення 2 

 

 

8.00 - 17.00  понеділок  

8.00 - 17.00  вівторок  

8.00 - 17.00 середа  

8.00 – 19.00  четвер  

8.00 - 17.00  п’ятниця   

Без перерви на обід  

Субота, неділя - вихідні  

 

 

Секретар сільської ради     Оксана ХОМА 



Додаток 3 

           до рішення сьомої сесії 

           восьмого скликання  

   15.04.2021 №378 

у редакції рішення ХХІХ сесії                                                                          

восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради  

22.03.2023 № 1832  

 

 

Графік роботи територіального підрозділу Центру надання  

адміністративних послуг Великолучківської сільської ради, 

розташованого в с. В. Лучки вул. Центральна, 37  

 

 

8.00 - 17.00  понеділок  

8.00 - 17.00  вівторок  

8.00 - 17.00  середа  

8.00 – 17.00  четвер  

8.00 - 17.00  п’ятниця   

Без перерви на обід  

Субота, неділя - вихідні  

 

 

 

Секретар сільської ради     Оксана ХОМА 



 

Додаток 4 

           до рішення сьомої сесії 

           восьмого скликання  

    15.04.2021 №378 

у редакції рішення ХХІХ сесії                                                                          

восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради  

22.03.2023 № 1832  

 

 

 
 

Графік роботи віддалених робочих місць  Центру надання  

адміністративних послуг Великолучківської сільської ради 

розташованих в с. Зняцево, вул. Гойди, 70 та 

 с. Кальник вул. Шевченка, 2 

 
 

 

8.00 - 17.00  понеділок  

8.00 - 17.00  вівторок  

8.00 - 17.00  середа  

8.00 - 17.00 четвер  

8.00 - 17.00  п’ятниця   

 обід з 12.00-13.00 

Субота, неділя - вихідні  

 

 

 

Секретар сільської ради     Оксана ХОМА 

 

 

 

 
 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. Великі Лучки         № 1833 

  

Про затвердження Переліку  адміністративних послуг, які надаються 

через Центр надання адміністративних послуг Великолучківської 

сільської ради 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про адміністративні послуги», розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних 

послуг» (зі змінами), рішенням  першого пленарного засідання сьомої сесії 

восьмого скликання  Великолучківської сільської ради від 15.04.2021 року    

№ 378 «Про утворення Центру надання адміністративних послуг 

Великолучківської сільської ради, відділу з питань забезпечення діяльності 

ЦНАП, його територіального підрозділу, віддалених робочих місць 

затвердження їх структури та Положень про них»,  Великолучківська 

сільська рада  вирішила: 

 

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через 

відділ з питань забезпечення Центру надання адміністративних послуг, 

територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг 

Великолучківської сільської ради, згідно додатку 1.  

2. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через 

віддаленні робочі місця адміністраторів Центру надання адміністративних 

послуг Великолучкіської сільської ради згідно додатку 2. 

3. Визначити єдиного суб’єкта затвердження Інформаційних та 

Технологічних карток стосовно власних та делегованих повноважень 

виконавчий комітет Великолучківської сільської ради. 

 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 



                                                                                                      Додаток 1 
до рішення  ХХІХ сесії УІІІ 

скликання 

Великолучкіської  сільської 

ради 

                                                                                                      22.03.2023 № 1833 
 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються через 

відділ з питань забезпечення Центру надання адміністративних послуг, 

територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг 

Великолучківської сільської ради 

№ 

з/п 

Код 

послуг

и 

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти 

України, якими 

передбачено надання 

адміністративної 

послуги 

 01 Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців  

1 00034 Реєстрація місця проживання   Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 

ПКМУ №265 від 07.02.2022р. 

2 01217 Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років 

3 01054 Зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років 

/ онлайн реєстрація 

4 02334 Декларування місця проживання дитини 

5 00037 Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця 

проживання   

6 00038 Видача Витягу з реєстру територіальної громади 

7 02333  Реєстрація місця проживання особи/онлайн реєстрація  

8 00040 Реєстрація місця перебування особи 

9 01846 Видача акту обстеження на фактичне не проживання 

особи за місцем реєстрації( на основі письмових 

свідчень сусідів) 

 02 Паспортні послуги  

10 00026 Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 

1994р.н) фотокартки при досягненні громадянином 25- 

або 45-річного віку 

Положення про паспорт 

громадянина України, 

затверджене постановою 

Верховної Ради України від 26 

червня 1992 року № 2503-ХІІ 

 03 Реєстрація нерухомості   

11 00041 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» 

 

 

 

12 00042 Державна реєстрація  речового права похідного від права 

власності 

13 00046 Внесення змін до записів Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

14 00047 Надання інформації з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

15 00048 Державна реєстрація обтяжень речових прав на 

нерухоме майно 

16 00049 Взяття на облік безхазяйного нерухомого  майна 

17 01174 Заборона вчинення реєстраційних дій Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» 

 

 

 



                                                04 Земельні питання 

18 00035 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі витягу з Державного земельного кадастру про 

землі в межах території адміністративно-

територіальних одиниць 

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 

19 00059 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі витягу з Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель 

20 00060 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку 

21 00061 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі довідок, що містять узагальнену інформацію 

про землі (території)  

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 

22 00062 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі викопіювань з картографічної основи 

Державного земельного кадастру, кадастрової карти 

(плану)   

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 

23 00063 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі копій документів, що створюються під час 

ведення Державного земельного кадастру 

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 

24 00068 Видача витягу з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

Закон України  

«Про оцінку земель» 

25 01161 Видача рішення про передачу у власність, надання у 

постійне користування та оренду земельних ділянок, 

що перебувають у  державній або комунальній 

власності 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про Державний 

земельний кадастр» 

26   

02089 

Затвердження технічної документації із землеустрою, 

щодо інвентаризації земель  

Земельний кодекс України, 

27 00175 Видача рішення про припинення права власності на 

земельну ділянку, права постійного користування на 

земельну ділянку у разі добровільної відмови 

землевласника, землекористувача 

28 00178 Надання згоди розпорядників земельних ділянок 

комунальної власності на поділ та об’єднання таких 

ділянок 

Закон України «Про 

землеустрій» 

29 00179 Затвердження технічної документації з нормативно-

грошової  оцінки земельної ділянки у межах населених 

пунктів 

Закон України «Про оцінку 

земель» 

30  

01402 

Надання дозволу на розроблення технічної 

документації землеустрою, щодо інвентаризації земель  

Земельний кодекс України 

31 00176 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у межах 

безоплатної приватизації 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про землеустрій» 

32 00189 Поновлення (продовження) договору оренди землі 

(договору оренди земельної ділянки), договору на 

право тимчасового користування землею (в тому числі 

на умовах оренди) 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про оренду землі» 

33 00192 Припинення права оренди земельної ділянки або її 

частини у разі добровільної відмови орендаря 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про оренду землі» 

34 00198 Надання згоди на передачу орендованої земельної 

ділянки в суборенду 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про оренду землі» 

35 00199 Надання послуги на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки користування. 

Земельний кодекс України 

36 00204 Внесення змін до договору оренди землі  Цивільний кодекс України, закон 



України  « Про оренду землі»  

37 00207 Надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  для послідуючого 

продажу. 

Земельний кодекс України  

38 00208 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки  

не сільського призначення, на якій розташовані об’єкти 

нерухомого майна, які перебувають у власності 

громадян та юридичних осіб. 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про землеустрій» 

39 00211 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, 

що забезпечує еколого - економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь. 

Земельний кодекс України 

40 00212 Встановлення обмеженого платного або безоплатного 

користування чужою земельною ділянкою (сервітуту) 

Цивільний кодекс, земельний 

кодекс. 

41 00213 Надання права користування чужою земельною 

ділянкою для забудови (суперфіцій) 

Земельний кодекс України 

42 00214 Затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

Земельний кодекс України , 

закон України «Про 

землеустрій», закон України 

«Про державний земель ний 

кадастр» 

05 АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ   

43 00155 Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

Закон України “Про житлово-

комунальні послуги” 

44 00157 Призначення пільги  на придбання твердого та пічного 

і скрапленого газу 

Закон України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» 

Бюджетний кодекс України 

45 01974  Надання  пільги на оплату житлово-комунальних 

послуг. 

ЗУ «Про соціальний правовий 

захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» 

46 00154 Призначення тимчасової державної допомоги дітям, 

батьки яких ухиляються від сплати аліментів  

Сімейний кодекс України 

 

47 00135 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 

Закон України “Про почесні 

звання України” 

48 00139 Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг Закон України “Про соціальні 

послуги” 

49 00133 

 

Надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” 

50 00141 Видача довідки для отримання пільг особам з 

інвалідністю,  які не мають права на пенсію чи 

соціальну допомогу 

Закон України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» 

51 00169 Видача довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи 

Закон Украї «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб « 

52 00220 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно-курортного закладу і назад особам з 

інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них 

особам 

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» ст.13 

53 00143 Призначення державної соціальної допомоги у зв’язку 

з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу сім’ям з 
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системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

дітьми » 

54 00144 Призначення державної соціальної допомоги при 

народженні дитини 

55 01775 Призначення одноразової натуральної допомоги 

«Пакунок малюка» 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу сім’ям з 

дітьми » 

56 01147 Призначення державної допомоги  при усиновленні 

дитини 

57 00149 Призначення державної допомоги на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування 

58 00150 Призначення державної допомоги  на дітей одиноким 

матерям 

59 01775 Призначення державної допомоги одному з батьків, 

усиновлювачам, опікунам, одному з прийомних 

батьків, батькам- вихователям, які доглядають за 

хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність  

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям з 

інвалідністю» 

60 00959 Призначення державної допомоги на дітей, які 

виховуються в багатодітних сім’ям 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу сім’ям з 

дітьми » 

61 00151 Призначення державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства  та дітям з інвалідністю 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям з 

інвалідністю» 
62 00152 Призначення  надбавки на догляд за особами з 

інвалідністю  з дитинства та дітьми з інвалідністю 

63 00096 Призначення  державної соціальної допомоги особам, 

які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю» 64 00099 Призначення  державної соціальної допомоги на догляд 

65 00101 Призначення  компенсації за  догляд  фізичний особі, 

яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення 

підприємницької діяльності на непрофесійній основі    

Закон України “Про соціальні 

послуги” 

66 02025 Продовження виплати тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 

виплату 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю» 

67 00959 Призначення грошової допомоги особі, яка проживає 

разом з особою з інвалідністю 1 або 2 групи внаслідок 

психічного розладу, яка за висновком ЛКК  закладу 

охорони здоров’я потребує постійного стороннього 

догляду на догляд за нею 

ПКМУ № 859 від 23.11.2020р. 

68 00960 Призначення одноразової грошової/матеріальної  

допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 

Закон України "Про охорону 

дитинства" ст 13Постанова КМУ 

від 13.03.2019 №250 "Деякі 

питання надання соціальної під-

тримки багатодітним сім’ям" п. 1 

69 00172 Призначення одноразової компенсації сім’ям, які 

втратили годувальника, із числа учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою 

Закон України « Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали в наслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

70 01191 Призначення одноразової одноразової компенсації дру-

жинам(чоловікам), якщо та(той) не одружилися вдруге, 

померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорноби-

льською катастрофою, участю у ліквідації наслідків 
інших ядерних аварій у ядерних випробуваннях, військових 

навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні 

Закон України « Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали в наслідок 

Чорнобильської катастрофи» 
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ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт 

71 00171 Призначення   одноразової компенсації батькам 

померлого учасника  ліквідації наслідків аварії на 

Чонобильській АЕС, смерть якого пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою. 

Закон України « Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали в наслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

72 00170 Призначення компенсацій та допомоги дітям, які 

потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з 

інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам. 

Закон України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорно-

бильської катастрофи" ст. 30 

73 00232 Призначення  компенсації та допомоги учасникам 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АС, 

громадянам, які брали участь у ліквідації інших 

ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях 

із застосуванням ядерних зброї , у складанні ядерних 

зарядів та здійснення на них регламентних робіт  

віднесених до категорії І, ІІ та ІІІ,  потерпілим від 

Чорнобильської катастрофи,віднесеним до катерогії 

1,2,3 , потерпілим від радіаційного опромінення 

віднесеним до категорії 1 або 2 

Закон України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" 

статті 20, 21, 22, 30, 48Постанова 

КМУ від 20.09.2005 №936 

74 00221 Призначення грошової компенсації особам з 

інвалідністю замість   санаторно-курортної  путівки 

Закон України »Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

75 00222 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно-курортного закладу віділення спинального  

профілю) і назад осібам , які супроводжують осіб з 

інвалідністю  І  та ІІ групи з наслідками травм і 

захворюваннями хребта та спиною мозку. 

Закон України "Про основи 

соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні" стаття 

38-1Постанова КМУ від 

01.03.2017 №110  

76 00223 Призначення грошової компенсації вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування осіб з 

інвалідністю. 

 

Закон України "Про основи 

соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні" стаття 

38-1Постанова КМУ від 

01.03.2017 №110  

77 00224 Призначення грошової компенсації замість санаторно-

курортної путівки громадянам , які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Закон України «Про статут і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

78 00225 Призначення грошових компенсацій особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт і  технічне 

обслуговування  автомобілів та на транспортне 

обслуговування. 

Закон України « Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні» 

79 01255 Призначення грошової компенсації  замість  

санаторно-курортної  путівки  особам з інвалідністю 

внаслідок війни та прирівняним до них особам 

Закон України «Про статут  

ветеранів війни, гарантії 

соціального захисту» 

80 00168 Забезпечення направлення на комплексну реабілітацію 

(абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, 

дітей віком до трьох років (включно), які належать до 

групи ризику щодо отримання інвалідності, до 

державної реабілітаційної установи, що належить до 

сфери управління Мінсоцполітики. 

Закон України « Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні 

81 00117 Видача направлення на проходження обласної , 

центральної міської у мм. Києві та Севастополі  

республіканської в Автонмній республіці Крим 

медико-соціальної експертної комісії для взяття на 

облік для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю автомобілем. 

Закон України « Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/936-2005-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/936-2005-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/110-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/110-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/110-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/110-2017-%D0%BF#Text


82 00119 Видача направлення на забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю та іних 

Закон України « Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні 

83 00121 Установлення статусу , видача посвідчень батькам 

багатодітної сім’ї та дитині з багатодітної сім’ї. 

Закон України « Про охорону 

дитинства» 

84 01194 Видача дублікату посвідчення батьків багатодітної 

сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї. 

Закон України « Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні 

85 01196 Продовження строку дії посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї. 

Закон України "Про охорону 

дитинства" ст. 13Постанова КМУ 

від 02.03.2010 №209 

86 01200 Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з 

багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14 – річного 

віку. 

Закон України "Про охорону 

дитинства»," ст. 1Закон України 

"Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з 

питань соціального захисту 

багатодітних сімей" 

87 00230 Видача посвідчень особам,  установлення статусу, 

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи відповідно до визначених категорій 

Закон України « Про статут і 

соціальний захист громадян , які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

88 00242 Видача посвідчення особам з інвалідністю особам з 

інвалідністю з дитинства 

Закон України « Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям 

з інвалідністю» 

89 00751 Установлення  статусу, видача посвідчень   ветеранам 

праці 

Закон України «Про основні 

засади  соціального захисту 

ветеранів праці  та інших гром-

адян похилого віку в Україні» 

90 01197  Установлення статусу, видача посвідчень жертвам  

нацистських переслідувань. 

Закон України « Про жертви 

насильницьких переслідувань» 

91 00226 Взяття на облік для забезпечення  санаторно-

курортним  лікуванням (путівками)  осіб з 

інвалідністю. 

Закон України « Про основи 

соціальної  захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні»  

92 00228 Взяття на облік для забезпечення  санаторно-

курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та 

осіб, на яких поширюється дія Законів України « Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

та « Про жертви нацистських переслідувань» 

Закон України « Про жертви 

нацистських переслідувань» 

Закон України « Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

93 00229 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками) громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Цивільний кодекс України  

94  Надання допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам. 

 

Закон України «Про 

забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб « 

95  

01262 

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

Закон України "Про охорону 

дитинства" частина шоста статті 

30-1 

96 01227 Призначення грошової компенсації вартості 

одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка». 

 

Закон України "Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми" ст.11-

1, ст.12 

97 01386 

 

Призначення і виплата державної і соціальної 

допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених 

Постанова КМУ від 26.06.2019 

№552 « деякі питання виплати 

державної соціальної допомоги 
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батьківського піклування, грошового забезпечення 

батькам вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу 

та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за 

дитиною» 

на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування , грошового 

забезпечення батькам – 

вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних 

сім’ях за принципом « Гроші 

ходять за дитиною» оплати 

послуг із здійснення патронату 

над дитиною та виплати 

соціальної допомоги на 

утримання дитини в сім’ї 

патронатного вихователя,  

підтримка малих і групових 

будинків . 

98 01405 Оплата послуг патронатного вихователя та виплата 

соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 

патронатного вихователя  

Кодекс Сімейний кодекс України 

частина сьома статті 252, частина 

перша статті 253 та частина 

перша статті 256Постанова КМУ 

від 20.08.2021 №893 

99 01404 Компенсація вартості продуктів харчування 

громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

 

Закон України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" 

частина перша статті 

20Постанова КМУ від 21.05.1992 

№258  

100 00243 Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, 

які постраждали від торгівлі людьми. 

 

Закон України "Про протидію 

торгівлі людьми" ст 6Постанова 

КМУ від 25.07.2012 №660  

101 01995 Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка 

надає соціальні послуги з догляду без здійснення 

підприємницької діяльності на професійній основі. 

 

Закон України "Про соціальні 

послуги" ст. 7Постанова КМУ від 

06.10.2021 №1040 

102 01996 Забезпечення направлення дітей з інвалідністю до 

реабілітаційної установи для надання реабілітаційних 

послуг за програмою  «Реабілітація дітей з 

інвалідністю». 

 

Закон України "Про реабілітацію 

осіб з інвалідністю в Україні" ст. 

32Постанова КМУ від 27.03.2019 

№309 

103 02263 Надання одноразової компенсації особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим 

внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. 

 

Закон України "Про протимінну 

діяльність в Україні" ч. 3 ст. 

10Постанова КМУ від 29.09.2021 

№1020  

104 02264 Надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим 

внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. 

 

Закон України "Про протимінну 

діяльність в Україні" ч. 3 ст. 

10Постанова КМУ від 29.09.2021 

№1020 

                                       06    ІНШІ ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 

105 02003 Надання копії (витягу з) рішення сільської ради, 

надання копії (витягу з)  рішення виконавчого комітету 

сільської ради копії (витягу з) протоколу сесії 

пленарного засідання сільської ради  

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1, 

3; ч. 1 ст. 59 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 

1Закон України "Про звернення 
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громадян" ст. 5 

106 01300   Довідка про здійснення поховання Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

107 00153 Прийняття рішення про присвоєння адреси об’єкту 

нерухомого майна 

Закон України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" стаття 

26-3 

108 00196 Видача дозволу на порушення благоустрою Закон України "Про благоустрій 

населених пунктів" ст. 

10Постанова КМУ від 30.10.2013 

№870 

109 02073 Надання матеріальної допомоги за програмою 

«Турбота» 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

110 01305 Видача довідки про пере нумерацію житлового 

будинку   

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

ПКМУ від 07.07.2021 №690 

111 01852 Акт обстеження матеріально-побутових умов Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 

1Наказ ЦОВВ від 19.09.2006 

№345 

112   Депутатський запит/звернення Закон України "Про статус 

депутатів місцевих рад"   

113   Адвокатський запит/звернення Закон України "Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність"   

114 02100 Довідка про відсутність газопостачання Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

115 00293 Звернення з різних питань фізичних осіб (ФОП) Закон України Про електронні 

довірчі послуги Ст. 30Постанова 

КМУ від 07.11.2018 

116 01314 Видача довідки про проживання неповнолітніх дітей з 

батьками 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 

1Закон України "Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми"ст. 7, 17 

117 01333 Видача довідки про наявність пічного опалення Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

П КМУ від 27.12. 2019 №1123 " 

118 01306 Видача довідки про  пере найменування вулиці Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

ПКМУ від 07.07.2021 №690 

119 01441 Видача довідки про забудовника Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 

1Закон України "Про 

регулювання містобудівної 

діяльності"  

120 01301 Видача довідки про те, що заявниця народила та 

виховала дитину до 3 – ох річного віку, до 6 – ти 

річного віку, до 8 – ох річного віку 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 

1Закон України "Про 

загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування" пункту 3 

Прикінцевих положень 

121 02048 Довідка про належність домоволодіння та 

зареєстрованих в ньому осіб (Видача довідки про 

належність домоволодіння та зареєстрованих в ньому 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 

1Закон України "Про державну 
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осіб) статистику" ст. 12 

122 01928 Видача довідки про спільне проживання громадян на 

момент смерті та ведення спільного господарства 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

123 02077 Видача довідки про те, що місце проживання 

спадкоємця на день смерті спадкодавця було 

зареєстровано за однією адресою зі спадкодавцем 

Кодекс Цивільний кодекс 

України глава 84Закон України 

"Про нотаріат" стаття 1 

124 01931 Видача довідки про наявність худоби Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

125 01297 Видача довідки – характеристики Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

126 01436 Видача довідки про сім'ю призовника Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

127 01237 Видача архівних довідок, копій і витягів з архівних 

документів 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" п. 10 

ст. 38Закон України "Про 

Національний архівний фонд та 

архівні установи" ст. 29, 31 

128 00036 Постановка на квартирний облік (Взяття на облік 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов) 

Кодекс Житловий стаття 6  

ПКМУ від 11.03.2011 №238 

129 02022 Довідка про членство в ОСГ Закон України "Про зайнятість 

населення" ст 1Закон України 

"Про особисте селянське 

господарство" ст. 8 

130 01440 Видача довідки про те, що вирощується на земельній 

ділянці 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

131 02045 Видача довідки про спільне проживання матері 

(батька) і дитини 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

132 01844 Довідка про фактичне місце проживання Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

133 02317 Взяття на квартирний облік дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування 

Кодекс Житловий кодекс 

ст.39Закон України "Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

захисту житлових прав дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а 

також осіб з їх числа " п.1Закон 

України "Про житловий фонд 

соціального призначення" ст. 13 

134 01246 Видача довідки про перебування/ не перебування на 

квартирному обліку 

Кодекс "Житловий кодекс 

Української РСР" стаття 

1Постанова КМУ від 11.12.1984 

№470 

07 ПОСЛУГИ В  СФЕРІ ЗАХИСТУ ЗАКОННИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 

НЕПОВНОЛІТНІХ 

135 02088 Про надання статусу дитини-сироти або дитини позбавленої 

батьківського піклування 

Закон України « Про охорону 

дитинства», Закон України 

«Про органи  і служби у 

справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», ПКМ 

України №866  «Питання 

діяльності органів опіки та 

піклування , пов’язаної із 
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захистом прав дитини» 

136 01225 Про встановлення опіки/піклування  над дітьми- сиротами та 

дітьми позбавленими батьківського піклування 

Закон України « Про охорону 

дитинства», Закон України 

«Про органи  і служби у 

справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», ПКМ 

України №866  «Питання 

діяльності органів опіки та 

піклування , пов’язаної із 

захистом прав дитини» 

137 01755 Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім Цивільний кодекс УкраїниЗакон 

України « Про охорону 

дитинства», Закон України 

«Про органи  і служби у 

справах дітей та спеціалі 

установи для дітей», ПКМ 

України №866  «Питання 

діяльності органів опіки та 

піклування , пов’язаної із 

захистом прав дитини» 

138 01683 Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, 

право власності на яке або право користування яким має дитина 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

Закон України «Про охорону 

дитинства», Закон України 

«Про основи соціального 

захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей» 

139 01933  

Видача рішення про встановлення опіки над майном дитини-сироти 

та дитини, позбавленої батьківського піклування 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

Закон України «Про охорону 

дитинства», Закон України 

«Про основи соціального 

захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей» 

140 01224 Про визначення місця місця проживання неповнолітніх дітей з 

одним з батьків 
Кодекс Сімейний стаття 19, 161, 

162Закон України "Про охорону 

дитинства" стаття 1Постанова 

КМУ від 24.09.2008 №866 

   08 ПОЖЕЖНА  БЕЗПЕКА  

141 00162 Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки 
Кодекс Цивільного захисту 

України частина друга, стаття 

57Постанова КМУ від 

05.06.2013 №440 

                                                      09  ПОСЛУГИ В СФЕРІ    БЛАГОУСТРОЮ СІЛ 

142 02276 Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню Закон України "Про благоустрій 

населених пунктів" ст. 

28Постанова КМУ від 

01.08.2006 №1045 

143 00159 Видача ордеру на видалення зелених насаджень Закон України "Про благоустрій 

населених пунктів" стаття 

28Постанова КМУ від 

01.08.2006 №1045 

144 01317 Для отримання дозволу на проведення земляних робіт Закон України "Про охорону 

культурної спадщини" п. 15 ч. 1 

ст. 6 

145 00194 Для отримання дозволу на порушення об’єкта благоустрою 

(мощення бруківки, влаштування бордюрів та поребриків, старого 

Закон України "Про благоустрій 

населених пунктів" стаття 26-
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покриття на нове, завіз ґрунтів, посів газонів, висадка зелених 

насаджень та інші роботи пов’язані з благоустроєм території) 

1Постанова КМУ від 30.10.2013 

№870 

146 02150 Для отримання дозволу на порушення об’єкта благоустрою 

(риштування, складування будівельних матеріалів, часткове 

перекриття тротуару з встановленням тимчасової огорожі) 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 

31 

  10 ПАСІКА  

147 01454 Реєстрація пасіки Закон України "Про 

бджільництво" ст. 13Наказ 

ЦОВВ від 19.02.2021 №338  

11 ПОСЛУГИ У СФЕРІ  НАДАННЯ ПОСЛУГ  РЕКЛАМИ 

148 00183 Надання  дозволу  на розміщення об'єктів зовнішньої реклами Закон України "Про рекламу" 

стаття 16Закон України "Про 

дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності" 

стаття 4-1Постанова КМУ від 

29.12.2003 №2067 

149 01346  Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 

1Постанова КМУ від 29.12.2003 

№2067 

150 01340 Погодження технічного паспорту вивіски Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" 

ст.1Постанова КМУ від 

29.12.2003 №2076  

151 00186 Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами 

Закон України "Про рекламу" 

ст. 16Постанова КМУ від 

29.12.2003 №2067  

152 00187 Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Закон України "Про рекламу" 

ст. 16Постанова КМУ від 

29.12.2003 №2067 

153 00184 Переоформлення дозволу у разі набуття права власності на 

рекламний засіб або передача його в оренду 

Закон України "Про рекламу" 

стаття 16Закон України "Про 

дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності" ст. 4 

154 02342 Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених 

пунктів 

Закон України "Про дозвільну 

систему у сфері господарської 

діяльності" ст.4 

Закон України "Про рекламу" 

ст. 16 

12  ПОСЛУГИ  ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ* 
155 02246 Призначення  пенсій  за віком 

 

 

Закон України «Про пенсійне 

забезпечення», Закон України 

«Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» 

156 02247 Перерахунок пенсій Закон України «Про пенсійне 

забезпечення», Закон України 

«Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» 

157 00251 Надання допомоги на поховання Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 158 00248 Видача пенсійного посвідчення 

159 00249 Видача довідок  про доходи пенсіонера 

 
Закон України «Про пенсійне 

забезпечення», Закон України 

«Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» 
160 00250 Видача довідок  про перебування на обліку в 

пенсійному фонді 
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161 00919 Видача довідок за формою ОК-5  

162 00920 Видача довідок за формою ОК-7  Закон України «Про пенсійне 

забезпечення», Закон України 

«Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування 

 

163 00252 Переведення пенсії за новим місцем проживання Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

164 00253 Зміна способу виплати пенсії Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

165 00908 Видача довідок про трудовий та страховий стаж  

166 00921 Видача Витягу з реєстру застрахованих осіб Закон України «Про збір та облік 

єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхуванн» 

 13 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ 

ДЕРЖАВНОГО СТАНУ 
 

167 00030 Державна реєстрація народження 
Закон України “Про державну 

реєстрацію актів цивільного 

стану” 
168 00033 Державна реєстрація смерті 

169 00031 Державна реєстрація шлюбу 

170 01369 Комплексна послуга «єМалятко» Цивільний кодекс України, 

Сімейний кодекс України, 

Податковий кодекс України, 

Закон України "Про державну 

реєстрацію актів цивільного 

стану", Закон України "Про 

громадянство України", Закон 

України "Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні", 

Закон України "Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми" 

171 01248 Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і 

виписки з нього 

Закон України «Про нотаріат» 

172 01249 Засвідчення справжності підпису на документі  Закон України "Про нотаріат" 

глава 11Постанова КМУ від 

21.01.1993 №7-93 "Про державне 

мито" пп. р п.3 статті 3 

 

Примітка: 
  

* - послуги пенсійного фонду надаються через ЦНАП Великолучківської сільської 

ради представниками Відділу Пенсійного Фонду  згідно графіку прийому. 
 

 
 

 

Секретар сільської ради                           Оксана ХОМА      
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                     Додаток 2 
до рішення  ХХІХ сесії УІІІ 

скликання 

Великолучківської сільської 

ради 

                                                                                                      22.03.2023 № 1833 
  

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються через 

віддалені робочі місця адміністратора Центру надання адміністративних 

послуг Великолучківської  сільської  ради в с. Кальник, Кузьмино, 

Руська Кучава, Медведівці, Шкуратівці, Зняцьово, Вінково, Драгиня, 

Кінлодь, Червеньово 
 

№ 

з/п 

Код 

послуг

и 

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти 

України, якими 

передбачено надання 

адміністративної 

послуги 

 01 Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців  

1 00034 Реєстрація місця проживання   Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 

ПКМУ №265 від 07.02.2022р. 

2 01217 Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років 

3 01054 Зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 

років / онлайн реєстрація 

4 02334 Декларування місця проживання дитини 

5 00037 Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця 

проживання   

6 00038 Видача Витягу з реєстру територіальної громади 

7 02333  Реєстрація місця проживання особи/онлайн реєстрація  

8 00040 Реєстрація місця перебування особи 

9 01846 Видача акту обстеження на фактичне не проживання 

особи за місцем реєстрації( на основі письмових 

свідчень сусідів) 

                                              02 Земельні питання 

10 00035 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі витягу з Державного земельного кадастру про 

землі в межах території адміністративно-

територіальних одиниць 

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 

11 00059 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі витягу з Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель 

12 00060 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку 

13 00061 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі довідок, що містять узагальнену інформацію 

про землі (території)  

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 

14 00062 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі викопіювань з картографічної основи 

Державного земельного кадастру, кадастрової карти  

 

 

 

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 



(плану)   

 

15 00063 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі копій документів, що створюються під час 

ведення Державного земельного кадастру 

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 

16 00068 Видача витягу з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

Закон України  

«Про оцінку земель» 

17 01161 Видача рішення про передачу у власність, надання у 

постійне користування та оренду земельних ділянок, 

що перебувають у  державній або комунальній 

власності 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про Державний 

земельний кадастр» 

18   

02089 

Затвердження технічної документації із землеустрою, 

щодо інвентаризації земель  

Земельний кодекс України, 

19 00175 Видача рішення про припинення права власності на 

земельну ділянку, права постійного користування на 

земельну ділянку у разі добровільної відмови 

землевласника, землекористувача 

20 00178 Надання згоди розпорядників земельних ділянок 

комунальної власності на поділ та об’єднання таких 

ділянок 

Закон України «Про 

землеустрій» 

21 00179 Затвердження технічної документації з нормативно-

грошової  оцінки земельної ділянки у межах населених 

пунктів 

Закон України «Про оцінку 

земель» 

22  

01402 

Надання дозволу на розроблення технічної 

документації землеустрою, щодо інвентаризації земель  

Земельний кодекс України 

23 00176 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у межах 

безоплатної приватизації 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про землеустрій» 

24 00189 Поновлення (продовження) договору оренди землі 

(договору оренди земельної ділянки), договору на 

право тимчасового користування землею (в тому числі 

на умовах оренди) 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про оренду землі» 

25 00192 Припинення права оренди земельної ділянки або її 

частини у разі добровільної відмови орендаря 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про оренду землі» 

26 00198 Надання згоди на передачу орендованої земельної 

ділянки в суборенду 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про оренду землі» 

27 00199 Надання послуги на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки користування. 

Земельний кодекс України 

28 00204 Внесення змін до договору оренди землі  Цивільний кодекс України, закон 

України  « Про оренду землі»  

29 00207 Надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  для послідуючого 

продажу. 

Земельний кодекс України  

30 00208 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки  

не сільського призначення, на якій розташовані об’єкти 

нерухомого майна, які перебувають у власності 

громадян та юридичних осіб. 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про землеустрій» 

31 00211 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, 

що забезпечує еколого - економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь. 

Земельний кодекс України 

32 00212 Встановлення обмеженого платного або безоплатного 

користування чужою земельною ділянкою (сервітуту) 

Цивільний кодекс, земельний 

кодекс. 

33 00213 Надання права користування чужою земельною 

ділянкою для забудови (суперфіцій) 

Земельний кодекс України 

34 00214 Затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

Земельний кодекс України , 

закон України «Про 



ділянки в натурі (на місцевості) землеустрій», закон України 

«Про державний земель ний 

кадастр» 

03 АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ   

35 00155 Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

Закон України “Про житлово-

комунальні послуги” 

36 00157 Призначення пільги  на придбання твердого та пічного 

і скрапленого газу 

Закон України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» 

Бюджетний кодекс України 

37 01974  Надання  пільги на оплату житлово-комунальних 

послуг. 

ЗУ «Про соціальний правовий 

захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» 

38 00154 Призначення тимчасової державної допомоги дітям, 

батьки яких ухиляються від сплати аліментів  

Сімейний кодекс України 

 

39 00135 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 

Закон України “Про почесні 

звання України” 

40 00139 Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг Закон України “Про соціальні 

послуги” 

41 00133 

 

Надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” 

42 00141 Видача довідки для отримання пільг особам з 

інвалідністю,  які не мають права на пенсію чи 

соціальну допомогу 

Закон України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» 

43 00169 Видача довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи 

Закон Украї «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб « 

44 00220 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно-курортного закладу і назад особам з 

інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них 

особам 

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» ст.13 

45 00143 Призначення державної соціальної допомоги у зв’язку 

з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в 

системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу сім’ям з 

дітьми » 

46 00144 Призначення державної соціальної допомоги при 

народженні дитини 

47 01775 Призначення одноразової натуральної допомоги 

«Пакунок малюка» 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу сім’ям з 

дітьми » 

48 01147 Призначення державної допомоги  при усиновленні 

дитини 

49 00149 Призначення державної допомоги на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування 

50 00150 Призначення державної допомоги  на дітей одиноким 

матерям 

51 01775 Призначення державної допомоги одному з батьків, 

усиновлювачам, опікунам, одному з прийомних 

батьків, батькам- вихователям, які доглядають за 

хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність  

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям з 

інвалідністю» 
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52 00959 Призначення державної допомоги на дітей, які 

виховуються в багатодітних сім’ям 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу сім’ям з 

дітьми » 

53 00151 Призначення державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства  та дітям з інвалідністю 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям з 

інвалідністю» 54 00152 Призначення  надбавки на догляд за особами з 

інвалідністю  з дитинства та дітьми з інвалідністю 

55 00096 Призначення  державної соціальної допомоги особам, 

які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю» 

56 00099 Призначення  державної соціальної допомоги на догляд 

57 00101 Призначення  компенсації за  догляд  фізичний особі, 

яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення 

підприємницької діяльності на непрофесійній основі    

Закон України “Про соціальні 

послуги” 

58 02025 Продовження виплати тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 

виплату 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю» 

59 00959 Призначення грошової допомоги особі, яка проживає 

разом з особою з інвалідністю 1 або 2 групи внаслідок 

психічного розладу, яка за висновком ЛКК  закладу 

охорони здоров’я потребує постійного стороннього 

догляду на догляд за нею 

ПКМУ № 859 від 23.11.2020р. 

60 00960 Призначення одноразової грошової/матеріальної  

допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 

Закон України "Про охорону 

дитинства" ст 13Постанова КМУ 

від 13.03.2019 №250 "Деякі 

питання надання соціальної під-

тримки багатодітним сім’ям" п. 1 

61 00172 Призначення одноразової компенсації сім’ям, які 

втратили годувальника, із числа учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою 

Закон України « Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали в наслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

62 01191 Призначення одноразової одноразової компенсації 

дружинам(чоловікам), якщо та (той) не одружилися 

вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації 

наслідків інших ядерних аварій у ядерних 

випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням 

ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та 

здійсненні на них регламентних робіт 

Закон України « Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали в наслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

63 00171 Призначення   одноразової компенсації батькам 

померлого учасника  ліквідації наслідків аварії на 

Чонобильській АЕС, смерть якого пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою. 

Закон України « Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали в наслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

64 00170 Призначення компенсацій та допомоги дітям, які 

потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з 

інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам. 

 

Закон України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" ст. 

30 

65 00232 Призначення  компенсації та допомоги учасникам 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АС, 

громадянам, які брали участь у ліквідації інших 

ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях 

із застосуванням ядерних зброї , у складанні ядерних 

зарядів та здійснення на них регламентних робіт  

Закон України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" 

статті 20, 21, 22, 30, 48Постанова 

КМУ від 20.09.2005 №936 
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віднесених до категорії І, ІІ та ІІІ,  потерпілим від 

Чорнобильської катастрофи,віднесеним до катерогії 

1,2,3 , потерпілим від радіаційного опромінення 

віднесеним до категорії 1 або 2 

66 00221 Призначення грошової компенсації особам з 

інвалідністю замість   санаторно-курортної  путівки 

Закон України »Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

67 00222 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно-курортного закладу віділення спинального  

профілю) і назад осібам , які супроводжують осіб з 

інвалідністю  І  та ІІ групи з наслідками травм і 

захворюваннями хребта та спиною мозку. 

Закон України "Про основи 

соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні" стаття 

38-1Постанова КМУ від 

01.03.2017 №110  

68 00223 Призначення грошової компенсації вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування осіб з 

інвалідністю. 

Закон України "Про основи 

соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні" стаття 

38-1Постанова КМУ від 

01.03.2017 №110  

69 00224 Призначення грошової компенсації замість санаторно-

курортної путівки громадянам , які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Закон України «Про статут і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

70 00225 Призначення грошових компенсацій особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт і  технічне 

обслуговування  автомобілів та на транспортне 

обслуговування. 

Закон України « Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні» 

71 01255 Призначення грошової компенсації  замість  

санаторно-курортної  путівки  особам з інвалідністю 

внаслідок війни та прирівняним до них особам 

 

Закон України «Про статут  

ветеранів війни, гарантії 

соціального захисту» 

72 00168 Забезпечення направлення на комплексну реабілітацію 

(абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, 

дітей віком до трьох років (включно), які належать до 

групи ризику щодо отримання інвалідності, до 

державної реабілітаційної установи, що належить до 

сфери управління Мінсоцполітики. 

 

Закон України « Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні 

73 00117 Видача направлення на проходження обласної , 

центральної міської у мм. Києві та Севастополі  

республіканської в Автонмній республіці Крим 

медико-соціальної експертної комісії для взяття на 

облік для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю автомобілем. 

Закон України « Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні 

74 00119 Видача направлення на забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю та іних 

Закон України « Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні 

75 00121 Установлення статусу , видача посвідчень батькам 

багатодітної сім’ї та дитині з багатодітної сім’ї. 

Закон України « Про охорону 

дитинства» 

76 01194 Видача дублікату посвідчення батьків багатодітної 

сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї. 

Закон України « Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні 

77 01196 Продовження строку дії посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї. 

Закон України "Про охорону 

дитинства" ст. 13Постанова КМУ 

від 02.03.2010 №209 

78 01200 Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з 

багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14 – річного 

Закон України "Про охорону 

дитинства»," ст. 1Закон України 
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віку. "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з 

питань соціального захисту 

багатодітних сімей" 

79 00230 Видача посвідчень особам,  установлення статусу, 

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи відповідно до визначених категорій 

Закон України « Про статут і 

соціальний захист громадян , які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

80 00242 Видача посвідчення особам з інвалідністю особам з 

інвалідністю з дитинства 

Закон України « Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям 

з інвалідністю» 

81 00751 Установлення  статусу, видача посвідчень   ветеранам 

праці 

Закон України «Про основні 

засади  соціального захисту 

ветеранів праці  та інших 

громадян похилого віку в 

Україні» 

82 01197  Установлення статусу, видача посвідчень жертвам  

нацистських переслідувань. 

Закон України « Про жертви 

насильницьких переслідувань» 

83 00226 Взяття на облік для забезпечення  санаторно-

курортним  лікуванням (путівками)  осіб з 

інвалідністю. 

Закон України « Про основи 

соціальної  захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні»  

84 00228 Взяття на облік для забезпечення  санаторно-

курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та 

осіб, на яких поширюється дія Законів України « Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

та « Про жертви нацистських переслідувань» 

Закон України « Про жертви 

нацистських переслідувань» 

Закон України « Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

85 00229 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками) громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 

Цивільний кодекс України  

86  Надання допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам. 

 

Закон України «Про 

забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб « 

87  

01262 

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

Закон України "Про охорону 

дитинства" частина шоста статті 

30-1 

88 01227 Призначення грошової компенсації вартості 

одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка». 

 

Закон України "Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми" ст.11-

1, ст.12 

89 01386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призначення і виплата державної і соціальної 

допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення 

батькам вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу 

та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за 

дитиною» 

Постанова КМУ від 26.06.2019 

№552 « деякі питання виплати 

державної соціальної допомоги 

на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування , грошового 

забезпечення батькам – 

вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних 

сім’ях за принципом « Гроші 

ходять за дитиною» оплати 

послуг із здійснення патронату 

над дитиною та виплати 

соціальної допомоги на 
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утримання дитини в сім’ї 

патронатного вихователя,  

підтримка малих і групових 

будинків . 

90 01405 Оплата послуг патронатного вихователя та виплата 

соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 

патронатного вихователя  

Кодекс Сімейний кодекс України 

частина сьома статті 252, частина 

перша статті 253 та частина 

перша статті 256Постанова КМУ 

від 20.08.2021 №893 

91 01404 Компенсація вартості продуктів харчування 

громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

 

Закон України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" 

частина перша статті 20П КМУ 

від 21.05.1992 №258  

92 00243 Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, 

які постраждали від торгівлі людьми. 

 

Закон України "Про протидію 

торгівлі людьми" ст 6Постанова 

КМУ від 25.07.2012 №660  

93 01995 Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка 

надає соціальні послуги з догляду без здійснення 

підприємницької діяльності на професійній основі. 

 

Закон України "Про соціальні 

послуги" ст. 7Постанова КМУ від 

06.10.2021 №1040 

94 01996 Забезпечення направлення дітей з інвалідністю до 

реабілітаційної установи для надання реабілітаційних 

послуг за програмою  «Реабілітація дітей з 

інвалідністю». 

Закон України "Про реабілітацію 

осіб з інвалідністю в Україні" ст. 

32Постанова КМУ від 27.03.2019 

№309 

95 02263 Надання одноразової компенсації особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим 

внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. 

 

Закон України "Про протимінну 

діяльність в Україні" ч. 3 ст. 

10Постанова КМУ від 29.09.2021 

№1020  

96 02264 Надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим 

внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. 

 

Закон України "Про протимінну 

діяльність в Україні" ч. 3 ст. 

10Постанова КМУ від 29.09.2021 

№1020 

                                       04    ІНШІ ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 

197 00153 Прийняття рішення про присвоєння адреси об’єкту 

нерухомого майна 

Закон України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" ст. 26-3 

98 00196 Видача дозволу на порушення благоустрою Закон України "Про благоустрій 

населених пунктів" ст. 10ПКМУ 

від 30.10.2013 №870 

99 02073 Надання матеріальної допомоги за програмою 

«Турбота» 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

100 01305 Видача довідки про пере нумерацію житлового 

будинку   

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1  

101 01852 Акт обстеження матеріально-побутових умов Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

Наказ ЦОВВ від 19.09.2006 №345 

102 01300   Довідка про здійснення поховання Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

103 02100 Довідка про відсутність газопостачання Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

104 00293 Звернення з різних питань фізичних осіб (ФОП) Закон України Про електронні 
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довірчі послуги Ст. 30Постанова 

КМУ від 07.11.2018 

105 01314 Видача довідки про проживання неповнолітніх дітей з 

батьками 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 

1Закон України "Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми ст. 7, 17 

106 01333 Видача довідки про наявність пічного опалення Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

ПКМУ від 27.12.2019 №1123 " 

107 01306 Видача довідки про пере нумерацію житлового 

будинку та пере найменування вулиці 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

ПКМУ від 07.07.2021 №690 

108 01441 Видача довідки про забудовника Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 

1Закон України "Про 

регулювання містобудівної 

діяльності"  

119 01301 Видача довідки про те, що заявниця народила та 

виховала дитину до 3 – ох річного віку, до 6 – ти 

річного віку, до 8 – ох річного віку 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 

1Закон України "Про 

загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування" пункту 3 

Прикінцевих положень 

109 02048 Довідка про належність домоволодіння та 

зареєстрованих в ньому осіб (Видача довідки про 

належність домоволодіння та зареєстрованих в ньому 

осіб) 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 

1Закон України "Про державну 

статистику" ст. 12 

110 01928 Видача довідки про спільне проживання громадян на 

момент смерті та ведення спільного господарства 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

111 02077 Видача довідки про те, що місце проживання 

спадкоємця на день смерті спадкодавця було 

зареєстровано за однією адресою зі спадкодавцем 

Кодекс Цивільний кодекс 

України глава 84Закон України 

"Про нотаріат" стаття 1 

112 01931 Видача довідки про наявність худоби Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

113 01297 Видача довідки – характеристики Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

114 01436 Видача довідки про сім'ю призовника Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

115 01237 Видача архівних довідок, копій і витягів з архівних 

документів 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" п. 10 

ст. 38Закон України "Про 

Національний архівний фонд та 

архівні установи" ст. 29, 31 

116 00036 Постановка на квартирний облік (Взяття на облік 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов) 

Кодекс Житловий стаття 6 

ПКМУ від 11.03.2011 №238 

117 02022 Довідка про членство в ОСГ Закон України "Про зайнятість 

населення" ст 1Закон України 

"Про особисте селянське 

господарство" ст. 8 

118 01440 Видача довідки про те, що вирощується на земельній 

ділянці 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

119 02045 Видача довідки про спільне проживання матері Закон України "Про місцеве 
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(батька) і дитини самоврядування в Україні" ст. 1 

120 01844 Довідка про фактичне місце проживання Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" ст. 1 

121 02317 Взяття на квартирний облік дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування 

Кодекс Житловий кодекс 

ст.39Закон України "Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

захисту житлових прав дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а 

також осіб з їх числа " п.1Закон 

України "Про житловий фонд 

соціального призначення" ст. 13 

122 01246 Видача довідки про перебування/ не перебування на 

квартирному обліку 

Кодекс "Житловий кодекс 

Української РСР" стаття 1ПКМУ 

від 11.12.1984 №470 

                                                      05  ПОСЛУГИ В СФЕРІ    БЛАГОУСТРОЮ СІЛ 

123 02276 Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню Закон України "Про благоустрій 

населених пунктів" ст. 28ПКМУ 

від 01.08.2006 №1045 

124 00159 Видача ордеру на видалення зелених насаджень Закон України "Про благоустрій 

населених пунктів" стаття 

28ПКМУ від 01.08.2006 №1045 

125 01317 Для отримання дозволу на проведення земляних робіт Закон України "Про охорону 

культурної спадщини"п.15 ст.6 

126 00194 Для отримання дозволу на порушення об’єкта благоустрою 

(мощення бруківки, влаштування бордюрів та поребриків, старого 

покриття на нове, завіз ґрунтів, посів газонів, висадка зелених 

насаджень та інші роботи пов’язані з благоустроєм території) 

Закон України "Про благоустрій 

населених пунктів" стаття 26-

1ПКМУ від 30.10.2013 №870 

127 02150 Для отримання дозволу на порушення об’єкта благоустрою 

(риштування, складування будівельних матеріалів, часткове 

перекриття тротуару з встановленням тимчасової огорожі) 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні"ст. 31 

  06 ПАСІКА  

128 01454 Реєстрація пасіки Закон України "Про 

бджільництво" ст. 13Наказ 

ЦОВВ від 19.02.2021,338  

 07 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ 

ДЕРЖАВНОГО СТАНУ 
 

129 00030 Державна реєстрація народження 
Закон України “Про державну 

реєстрацію актів цивільного 

стану” 
130 00033 Державна реєстрація смерті 

131 00031 Державна реєстрація шлюбу 

132 01248 Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і 

виписки з нього 

Закон України «Про нотаріат» 

133 01249 Засвідчення справжності підпису на документі  Закон України "Про нотаріат" 

глава 11Постанова КМУ від 

21.01.1993 №7-93 "Про 

державне мито"пп.р п.3ст. 3 

134 01239 Посвідчення заповіту (крім секретного) Закон України "Про нотаріат"  

ПКМУ від 21.01.1993 №7-93 

135 01250 Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до Закон України "Про нотаріат" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#:~:text=%D0%94%D1%96%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0,%D0%B7%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#:~:text=%D0%94%D1%96%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0,%D0%B7%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2394-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2394-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2394-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2394-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2394-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2394-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2394-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15#:~:text=%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15#:~:text=%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15#:~:text=%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/470-84-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/470-84-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2006-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2006-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2006-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/870-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1492-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1492-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0281-21#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0281-21#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2398-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-93#top
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-93#top
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-93#top
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text


нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право 

розпорядження нерухомим майном, довіреності на 

управління і розпорядження корпоративними правами та 

довіреностей на користування та розпорядження 
транспортними засобами 

ст.37,40,73 

 

 

 
 

 

 

Секретар сільської ради                              Оксана ХОМА 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. В. Лучки             № 1834 

 

Про  затвердження  переліку  об’єктів 

комунальної  власності Великолучківської сільської ради,  які 

підлягають приватизації 2023-2025 рр. 

                 Відповідно до п.30 ст.26, ст. 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію державного 

та комунального майна»,  постанови Кабінету Міністрів України від 10 

травня 2018 року № 432 «Про затвердження Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 

визначення додаткових умов продажу», наказу Фонду державного майна 

України від 06.04.2018 року № 486 «Про затвердження Положення про 

діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації та 

Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів великої 

приватизації», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 

року за № 529/31981, враховуючи рекомендації постійної комісії  сільської 

ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту, з метою ефективного та раціонального 

використання майна, поповнення місцевого бюджету,  сільська рада 

вирішила: 

 1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Великолучківської 

сільської ради, які підлягають приватизації в 2023-2025 роках, що додається. 

          2. Затвердити Положення «Про діяльність  аукціонної комісії для продажу 

об’єктів комунальної власності Великолучківської сільської ради, що додається. 

          3. Призначити відповідальною особою внесення інформації до 

електронної торгової системи - секретаря ради Хома Оксану Іванівну. 

4. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з  питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту. 

 

Сільський голова                                                            Василь КОШТУРА    
 

 



 

Додаток 1 

                                                                         до рішення 29 сесії VIII скликання 

                                                                         Великолучківської сільської ради 

                                                                         від 22.03.2023 року № 1834 

 

 

 

                           Перелік об’єктів комунальної власності 

                Великолучківської сільської ради, які підлягають 

                               приватизації в 2023-2025 роках 

       

 

1. Сільський клуб (частина будівлі), що знаходиться в селі Великі Лучки,       

вул. Головна, 72 «а», Мукачівського району, Закарпатської області. 

2. Приміщення Укрпошти, що знаходиться в селі Великі Лучки,                        

вул. Центральна, 30 «м», Мукачівського району, Закарпатської області. 

3. Приміщення нежитлової будівлі, що знаходиться в селі Великі Лучки,         

вул. Центральна, 37 «а», Мукачівського району, Закарпатської області. 

4. Приміщення нежитлової будівлі, що знаходиться в селі Руське,                     

вул. Борканюка буд. 1. 

5. Нежитлова будівля клубу-бібліотеки, що знаходиться в селі Чопівці,           

вул. Виноградна, 20  

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                            Оксана ХОМА 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              

 

                                                                                 Додаток 2 

                                                                          до рішення   29 сесії VIII скликання 

                                                                          Великолучківської сільської ради 

                                                                          від 22.03.2023 року №1834 

 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів комунальної 

власності Великолучківської сільської ради 

 

1. Загальні положення 

           1.1. Положення про діяльність аукціонної комісії, розроблене відповідно 

до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 

визначає порядок продажу об’єктів комунальної власності Великолучківської 

сільської ради (далі – Положення). 

           1.2. Аукціонна комісія (далі – Комісія) – це тимчасово діючий 

колегіальний орган, що утворюється для продажу об’єктів малої приватизації 

комунальної власності Великолучківської сільської ради.  

           1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, нормативно-правовими актами Фонду державного майна України, 

рішеннями Великолучківської сільської ради, розпорядженнями сільського 

голови та цим Положенням. 

 

2. Склад та порядок створення Комісії 

           2.1. Для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності 

Великолучківської сільської ради протягом 5 робочих днів з дня прийняття 

рішення про приватизацію об’єкта утворюється комісія, діяльність якої 

регулюється цим Положенням. Розпорядженням голови Великолучківської 

сільської ради щодо створення аукціонної комісії, може бути передбачено, що 

відповідна комісія формується для проведення приватизації всіх об’єктів 

комунальної власності Великолучківської сільської ради, щодо яких прийнято 

рішення про приватизацію. 

     2.2. До складу комісії входять не менш як п’ять осіб.  

     У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого 

голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, 

підприємств та/або господарських товариств тощо. 

     2.3. Основні принципи діяльності комісії: 

         - дотримання вимог законодавства; 

        - колегіальність прийнятих рішень; 

          - професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії 

(недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади). 

    2.4. Склад комісії та зміни до нього затверджуються розпорядженням 

сільського голови. Голова комісії та секретар комісії, призначаються  із числа 

працівників виконавчого апарату сільської ради. 



           На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) 

його повноваження покладаються розпорядженням сільського голови на будь-

кого із членів комісії. 

3. Основні повноваження комісії 

      3.1. До основних повноважень комісії належать: 

        - розроблення умов продажу та їх подання на затвердження сільському 

голові, розпорядження якого в подальшому затверджуються на сесії ради; 

        - визначення стартової ціни; 

        - визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни; 

       - розроблення проекту інформаційного повідомлення про проведення 

аукціону; 

       - визначення дати публікації інформаційного повідомлення про 

приватизацію об’єкта та визначення дати проведення аукціону; 

      - взаємодія з виконавцем аукціону (електронна торгова система); 

       - ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження 

сільському голові. 

      3.2. Комісія надає сільському голові рекомендації щодо затвердження 

протоколу електронних торгів та подальшого укладання договору купівлі-

продажу. 

4. Права та обов’язки комісії 

    4.1.  Комісія має право: 

      - під час розроблення умов продажу вносити пропозиції сільському 

голові ради щодо запитів до органів державної влади, підприємств, установ, 

організацій  або господарських товариств стосовно подання пропозицій щодо 

умов продажу, а також забезпечення комісії інформацією, надання відомостей, 

документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом 

продажу; 

       - вносити пропозиції сільському голові щодо подання запитів 

спеціалістам, експертам; 

       - заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших 

спеціалістів; 

      - надавати рекомендації щодо додаткових умов участі в аукціоні. 

   4.2. Комісія зобов’язана: 

      - проводити засідання комісії та приймати відповідні рішення з 

дотримання вимог чинного законодавства України. 

   4.3.Члени комісії зобов’язані брати участь у засіданні комісії. 

 

5. Порядок роботи комісії 

    5.1. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання розпорядження про 

її створення. 

    5.2. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії. 

     5.3. Голова комісії: 

       - скликає засідання комісії; 

      - головує на засіданнях комісії; 

       - дає розпорядження та доручення, обов’язкові до виконання членами 

Комісії; 

      - організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії; 



       - представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами та 

організаціями. 

       5.4. Організаційною формою роботи комісії є засідання. 

      5.5. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного 

голосування («за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу. 

      5.6. Засідання комісії є правоможним за умови участі в ньому не менш як 

двох третин складу її членів.  

      У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, 

засідання комісії переноситься на інший день. 

       5.7. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. 

Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, 

присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є 

вирішальним. 

       5.8. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які 

підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний 

строк подаються на затвердження відповідному державному органу 

приватизації. 

        5.9. Секретар комісії забезпечує: 

           - підготовку матеріалів для розгляду комісією; 

           - виконання доручень голови комісії; 

           - підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії. 

     5.10. Діяльність комісії припиняється розпорядженням сільського голови.  

 

 

 

Секретар ради                                                                              Оксана ХОМА 
 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. В. Лучки   № 1835 

Про затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди 

комунальної власності, зразків заяв та 

типового договору про оренду 

              

    Відповідно до п. 30 ст.26, ст. 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 

року № 483 «Про затвердження Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна», враховуючи рекомендації постійної комісії  сільської 

ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту, з метою ефективного та раціонального 

використання майна, поповнення місцевого бюджету,  сільська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Перелік першого типу об’єктів оренди комунальної 

власності, які підлягають передачі в оренду на аукціоні (додаток 1). 

2. Затвердити Перелік другого типу об’єктів оренди комунальної 

власності, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону (додаток 

2). 

3. Затвердити Типовий договір оренди нерухомого комунального майна 

(додаток 3). 

4. Затвердити зразки заяв на передачу комунального майна в оренду та 

продовження терміну дії договору (додаток 4).  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Зозулю І.І. та 

постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту. 

 

 

Сільський голова                                                                    Василь КОШТУРА 



Додаток 3 

                                                                                               до рішення 29 сесії VIII скликання 

                                                                                               Великолучківської сільської ради 

                                                                                               від 22.03.2023 року № 1835 

 

ДОГОВІР 

оренди нерухомого майна 

 

I. Змінювані умови договору (далі - Умови) 

 

1 Найменування 

населеного пункту  
  

2 Дата   

3 Сторони 
Наймену-

вання 

Код згідно з 

Єдиним 

державним 

реєстром 

юридичних 

осіб, 

фізичних 

осіб -

підприємців 

і 

громадських 

формувань 

Адреса 

місцезнахо-

дження 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

(за 

наявності) 

особи, що 

підписала 

договір 

Посада 

особи, що 

підписала 

договір 

Посилання 

на документ, 

який надає 

повноважен-

ня на 

підписання 

договору 

(статут, 

положення, 

наказ, 

довіреність 

тощо) 

3.1. Орендодавець       

3.1.1 Адреса електронної пошти Орендодавця, на 

яку надсилаються офіційні повідомленням за 

цим договором 

 

3.2 Орендар       

3.2.1 Адреса електронної пошти Орендаря, на яку 

надсилаються офіційні повідомленням за цим 

договором  

  

3.2.2 Офіційний веб-сайт (сторінка чи профіль в 

соціальній мережі) Орендаря, на якому 

опублікована інформація про Орендаря та 

його діяльність1 

 

3.3 Балансоутримувач       

3.3.1 Адреса електронної пошти 

Балансоутримувача, на яку надсилаються 

офіційні повідомленням за цим договором 

 

4 Об’єкт оренди та склад майна (далі - Майно) 

4.1 Інформація про об’єкт оренди - 

нерухоме майно 
  

або 

4.1 Інформація про об’єкт оренди -   



індивідуально визначене майно 

4.2 Посилання на сторінку в електронній торговій системі, на якій розміщено інформацію про об’єкт 

оренди відповідно до оголошення про передачу майна в оренду (в обсязі, передбаченому пунктом 55 

Порядку передачі в оренду державного і комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 51, ст. 1585) 

(далі - Порядок), або посилання на опубліковане відповідно до Порядку інформаційне 

повідомлення/інформацію про об’єкт оренди, якщо договір укладено без проведення аукціону (в 

обсязі, передбаченому пунктом 115 або 26 Порядку) 

_________________________________________________________________________________ 

 

4.3 Інформація про належність 

Майна до пам’яток культурної 

спадщини, щойно виявлених 

об’єктів культурної спадщини 

Об’єкт не належить до пам’яток культурної спадщини, щойно 

виявлених об’єктів культурної спадщини 

4.4 Погодження органу охорони 

культурної спадщини на 

передачу в оренду Майна, що є 

пам’яткою культурної 

спадщини, щойно виявленим 

об’єктом культурної спадщини 

чи її (його) частиною (за 

наявності) 

Не потребує 

4.5 Інформація про укладення 

охоронного договору щодо 

Майна 

Не потребує 

4.6 Витрати 

Балансоутримувача/колишньо-

го орендаря, пов’язані із 

укладенням охоронного 

договору 

Відсутня 

5 Процедура, в результаті якої Майно отримано в оренду 

5.1. (В) продовження - за результатами проведення аукціону 

 

6 Вартість Майна 

(залишити одне з трьох формулювань пункту 6.1) 

6.1 

(1) 

 

Ринкова (оціночна) вартість, 

визначена на підставі звіту про 

оцінку Майна (частина 

четверта статті 8 Закону 

України від 3 жовтня 2019 р.  

№ 157-IX “Про оренду 

державного і комунального 

майна” (Відомості Верховної 

Ради України, 2020 р., № 4, 

 ст. 25) (далі - Закон) 

 

сума (гривень), без податку на додану вартість _______________ 

6.1.1 Оцінювач  дата оцінки 

“__” ________ 20__р. 



 

дата затвердження висновку 

про вартість Майна 

“__” __________ 20__р. 

 

6.1.2 Рецензент  дата рецензії 

“__” ________ 20__р. 

 

або 

6.1 

(2) 

 

Балансова залишкова вартість, 

визначена на підставі 

фінансової звітності 

Балансоутримувача (частина 

перша статті 8 Закону) 

сума (гривень), без податку на 

додану вартість _______________ 
станом на останню дату 

місяця, що передувала даті 

оприлюднення оголошення 

або включення Майна до 

переліку об’єктів, щодо 

яких прийнято рішення про 

передачу в оренду без 

проведення аукціону (далі-

Перелік другого типу) 

“__” ________ 20__р. 

(зазначити дату) 

або 

6.1 

(3) 

 

Балансова вартість, 

переоцінена в обліку 

Балансоутримувача (частина 

друга статті 8 Закону) 

сума (гривень), без податку на 

додану вартість ________________ 
станом на останню дату 

місяця, що передувала даті 

оприлюднення оголошення 

або включення Майна до 

Переліку другого типу 

______________ (зазначити 

дату) 

6.2 Страхова вартість 

(залишити одне з двох формулювань пункту 6.2.1) 

6.2.1 

 

 

Сума, яка дорівнює визначеній 

у пункті 6.1 Умов 
сума (гривень), без податку на додану вартість _______________ 

7 Цільове призначення Майна 

(залишити одне із чотирьох формулювань пункту 7.1) 

7.1 Надання медичних послуг 

8 Графік використання 

(заповнюється, якщо майно 

передається в погодинну 

оренду) 

 

 

9 Орендна плата та інші платежі 

(залежно від типу договору залишити одне із чотирьох  

формулювань пункту 9.1) 



9.1 

(1) 
Місячна орендна плата, 

визначена за результатами 

проведення аукціону 

сума, гривень, без податку на 

додану вартість ___________ 
дата і реквізити протоколу 

електронного аукціону 

________________ 

або 

9.1 

(2) 

 

Місячна орендна плата, 

визначена на підставі 

Методики розрахунку орендної 

плати за державне майно, 

затвердженої Кабінетом 

Міністрів України (далі - 

Методика) 

сума, гривень, без податку на 

додану вартість ___________ 
дата визначення ринкової 

вартості майна 

“__” _____ 20__ р., що є датою 

визначення орендної плати за 

базовий місяць оренди 

або 

9.1 

(3) 

 

Місячна орендна плата, 

визначена на підставі абзацу 

третього частини сьомої  

статті 18 Закону 

сума, гривень, без податку на 

додану вартість _____________ 
останнє число місяця, за який 

підлягала сплаті остання місячна 

орендна плата, встановлена 

договором, що продовжується, 

“__” _____ 20__ р., що є датою 

визначення орендної плати за 

базовий місяць оренди 

або 

9.1 

(4) 

 

Місячна орендна плата, 

визначена на підставі абзацу 

четвертого частини сьомої 

статті 18 Закону 

сума, гривень, без податку на 

додану вартість _____________ 
дата оцінки ринкової вартості 

майна 

“__” _____ 20__ р., що є датою 

визначення орендної плати за 

базовий місяць оренди 

9.2 Витрати на утримання 

орендованого Майна та 

надання комунальних послуг 

Орендарю 

 

компенсуються Орендарем в порядку, передбаченому пунктом 6.5 

договору  

10 Розмір авансового внеску орендної плати 

(залежно від типу договору залишити одне із двох формулювань пункту 10.1) 

10.1 

(1) 

 

2 (дві) місячні орендні плати, 

якщо цей договір є договором 

типу 5.1(А), 5.1(Б), 5.1(Г), а 

також 5.1(В), але переможцем 

аукціону є особа, що була 

орендарем Майна станом на 

дату оголошення аукціону 

(пункт 150 Порядку) 

сума, гривень, без податку на додану вартість _____________* 

 

*якщо договір оренди укладено на строк менший, ніж два місяці, 

розмір авансового орендного платежу становить суму орендної 

плати за цей строк оренди 

або 

10.1 

(2) 

 

6 (шість) місячних орендних 

плат, визначених за 

результатами проведення 

аукціону, якщо цей договір є 

договором типу 5.1(В) - 

сума, гривень, без податку на додану вартість 

____________________________________ 

 

 Продовження за результатами  



проведення аукціону - і при 

цьому переможцем аукціону є 

особа інша, ніж орендар Майна 

станом на дату оголошення 

аукціону (пункт 150 Порядку) 

11 Сума забезпечувального 

депозиту 
2 (дві) місячні оренді плати, але в будь-якому разі у розмірі не 

меншому, ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 

перше число місяця, в якому укладається цей договір 

сума, гривень, без податку на додану вартість _____________  

якщо договір оренди укладено на строк менший, ніж два місяці, 

розмір забезпечувального депозиту становить суму орендної плати 

за п’ять календарних днів оренди, але в будь-якому разі у розмірі 

не меншому, ніж 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати 

станом на перше число місяця, в якому укладається цей договір: 

сума, гривень, без податку на додану вартість _____________. 

12 Строк договору 

(залишити одне із трьох формулювань пункту 12.1) 

12.1 

(1) 

 

 

____________ років (місяців, днів) з дати набрання чинності цим договором 

 або2 

12.1 

(2) 

 

____________ років (місяців, 

днів) з дати набрання чинності 

цим договором, але не довше 

ніж до моменту, визначеного у 

пункті 12.1 цього договору 

підстава: рішення про включення об’єкта оренди або єдиного 

майнового комплексу, до складу якого входить об’єкт оренди до 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації 

дата “___” ___________ 20__ р., номер ______, назва органу, що 

прийняв рішення ______________________________ 

або3 

12.1 

(3) 
Цей договір діє до “___” ____________ 20__р. включно 

13 Згода на суборенду4 Орендодавець _____________________ згоду на передачу майна в  
                                    ( надав/не надав) 

суборенду згідно з оголошенням про передачу майна в оренду 

14 Додаткові умови оренди  (вказати усі додаткові умови) 

встановлені рішенням уповноваженого органу відповідно до 

рішення такого органу 

уповноважений орган 

дата і номер рішення уповноваженого органу 

15 Банківські реквізити для сплати 

орендної плати та інших 

платежів відповідно до цього 

договору 

Балансоутримувача державного бюджету  Орендодавця 

   

16 Співвідношення розподілу 

орендної плати станом на дату 

укладення договору 

Балансоутримувачу ___ відсотків  

суми орендної плати 
державному бюджету ___ 

відсотків суми орендної 

плати 

 

175 Дата заяви Орендаря про дата і вихідний номер довідки дата і номер рішення (наказу) 



продовження договору оренди, 

поданої Орендодавцю: 

“__”___________20__р. 

 

Балансоутримувача, передбаченої 

частиною шостою статті 18 Закону 

“__”___________20__р. 

№ __________________________ 

Орендодавця про 

продовження договору 

оренди 

“__”___________20__р. 

№ __________________ 

 
 

__________ 
1 Зазначена інформація вказується про орендарів - громадські організації (об’єднання), які отримали право 

на укладення договору без проведення аукціону. 

2 Формулювання пункту 12.1(2) застосовується у разі, коли станом на дату укладення цього договору 

стосовно Майна (або єдиного майнового комплексу, до складу якого входить Майно) прийнято рішення про 

включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації. 

3 Формулювання пункту 12.1(3) застосовується до договорів типу 5.1(Г) - продовження договору без 

проведення аукціону. У такому разі дата закінчення цього договору визначається шляхом додавання строку, на 

який продовжується попередній договір, до дати закінчення попереднього договору оренди.   

4 Пункт заповнюється, якщо цей договір є договором типу 5(А) або 5(В) і майно за цим договором 

передається за результатами проведення аукціону. 

5 Пункт 17 Умов заповнюється лише для договорів типу 5.1(Г) - продовження договору без проведення 

аукціону. 



II. Незмінювані умови договору 

Предмет договору 

1.1. Орендодавець і Балансоутримувач передають, а Орендар приймає у строкове платне 

користування майно, зазначене у пункті 4 Умов, вартість якого становить суму, визначену у 

пункті 6 Умов. 

1.2. Майно передається в оренду для використання згідно з пунктом 7 Умов. 

Умови передачі орендованого Майна Орендарю 

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у день підписання акта 

приймання-передачі Майна. 

Акт приймання-передачі підписується між Орендарем і Балансоутримувачем одночасно 

з підписанням цього договору.  

Або*: 

Акт приймання-передачі підписується протягом 10 робочих днів з дати припинення 

договору з попереднім орендарем відповідно до Порядку. 

*Альтернативне формулювання другого речення пункту 2.1 цього договору 

застосовується, якщо договір є договором, який укладається з переможцем аукціону на 

продовження договору оренди (договір  

типу 5.1(В) і такий переможець аукціону є особою іншою, ніж орендар майна станом на дату 

оголошення аукціону. 

Акт приймання-передачі Майна в оренду та акт повернення майна з оренди складаються 

за формою, що розробляється Фондом державного майна і оприлюднюється на його 

офіційному веб-сайті. 

2.2. Передача Майна в оренду здійснюється за його страховою вартістю, визначеною у 

пункті 6.2 Умов. 

Орендна плата 

3.1. Орендна плата становить суму, визначену у пункті 9 Умов. Нарахування податку на 

додану вартість на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному 

законодавством. 

До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна 

(комунальних послуг, послуг з управління об’єктом нерухомості, витрат на утримання 

прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і 

технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, 

ремонту будівлі, у тому числі: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація 

витрат Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці витрати на 

основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або безпосередньо з 

постачальниками комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору. 

3.2. (1) Якщо орендна плата визначена за результатами аукціону, орендна плата за 

січень-грудень року оренди, що настає за роком, на який припадає перший місяць оренди, 

визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс 

інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень-грудень 

третього року оренди і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом 

коригування місячної орендної плати, що сплачувалась у попередньому році, на річний 

індекс інфляції такого року.  

Або (залишити одне з двох альтернативних формулювань): 



3.2. (2) Якщо орендна плата визначена на підставі абзацу третього або четвертого 

частини сьомої статті 18 Закону, то: 

орендна плата за перший місяць оренди визначається з урахуванням таких 

особливостей: якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць (визначений 

відповідно до пункту 9.1 Умов) і датою підписання акта приймання-передачі минуло більш 

як один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди 

встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у 

місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць; 

орендна плата за другий і кожний наступний місяці оренди визначається шляхом 

коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. 

3.3. Орендар сплачує орендну плату до державного бюджету та Балансоутримувачу у 

співвідношенні, визначеному у пункті 16 Умов (або в іншому співвідношенні, визначеному 

законодавством), щомісяця: 

до 15 числа поточного місяця оренди - для орендарів, які отримали майно в оренду за 

результатами аукціону (договори типу 5(А) і 5(В); 

до 15 числа, що настає за поточним місяцем оренди, - для орендарів, які отримали 

майно в оренду без аукціону (договори типу 5(Б) і 5(Г); і 

до 5 числа, що настає за поточним місяцем оренди, - у випадку, передбаченому пунктом 

182 Порядку. 

3.4. Орендар сплачує орендну плату на підставі рахунків Балансоутримувача. 

Балансоутримувач виставляє рахунок на загальну суму орендної плати із зазначенням 

частини орендної плати, яка сплачується на рахунок Балансоутримувача, і частини орендної 

плати, яка сплачується до державного бюджету. Податок на додану вартість нараховується на 

загальну суму орендної плати. Орендар сплачує Балансоутримувачу належну йому частину 

орендної плати разом із податком на додану вартість, нарахованим на загальну суму орендної 

плати. Балансоутримувач надсилає Орендарю рахунок не пізніше ніж за п’ять робочих днів 

до дати платежу. Протягом п’яти робочих днів після закінчення поточного місяця оренди 

Балансоутримувач передає Орендарю акт виконаних робіт на надання орендних послуг разом 

із податковою накладною за умови реєстрації Орендаря платником податку на додану 

вартість. 

3.5. В день укладення цього договору або до цієї дати Орендар сплачує орендну плату 

за кількість місяців, зазначену у пункті 10 Умов (авансовий внесок з орендної плати), на 

підставі документів, визначених у пункті 3.6 цього договору. 

3.6. Якщо цей договір укладено за результатами проведення аукціону, то підставою для 

сплати авансового внесок з орендної плати є протокол про результати електронного аукціону. 

Якщо цей договір укладено без проведення аукціону (договір  

типу 5.1(Б), то підставою для сплати авансового внеску з орендної плати є рішення, прийняте 

відповідно до пункту 121 Порядку. 

Якщо цей договір укладено в результаті продовження попереднього договору оренди 

без проведення аукціону (пункт 5.1(Г) Умов), то підставою для сплати авансового платежу з 

орендної плати є рішення Орендодавця, прийняте відповідно до пункту 141 Порядку. 

3.7. Якщо цей договір укладено без проведення аукціону (договори типу 5.1(Б) та 5.1(Г) 

Умов), розмір орендної плати підлягає перегляду на вимогу однієї із сторін у разі зміни 

Методики. 

Орендодавець зобов’язаний звернутися до Орендаря із вимогою про перегляд орендної 

плати, якщо зміни до Методики мають наслідком збільшення розміру орендної плати за цим 



договором, протягом 30 календарних днів з моменту набрання чинності відповідними 

змінами. 

Орендар може звернутися до Орендодавця з вимогою про перегляд орендної плати, 

якщо зміни до Методики мають наслідком зміну розміру орендної плати за цим договором, 

протягом будь-якого строку після набрання чинності відповідними змінами. 

Новий розмір орендної плати починає застосовуватися з першого числа місяця, що 

настає за датою укладення сторонами додаткової угоди до цього договору щодо приведення 

розміру орендної плати у відповідність із змінами, внесеними до Методики. Відмова 

Орендаря укласти додаткову угоду щодо збільшення орендної плати з метою приведення її у 

відповідність із змінами, внесеними до Методики, є підставою для дострокового припинення 

цього договору. 

3.8. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується 
Орендодавцем (в частині, належній державному бюджету) та/або Балансоутримувачем (в 
частині, належній Балансоутримувачу). Орендодавець і Балансоутримувач можуть за 
домовленістю звернутися із позовом про стягнення орендної плати та інших платежів за цим 
договором, за якими у Орендаря є заборгованість, в інтересах відповідної сторони цього 
договору. Сторона, в інтересах якої подається позов, може компенсувати іншій стороні судові 
і інші витрати, пов’язані з поданням позову. 

3.9. На суму заборгованості Орендаря із сплати орендної плати нараховується пеня в 
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку на дату нарахування пені від суми 
заборгованості за кожний день прострочення перерахування орендної плати. 

3.10. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету або 
Балансоутримувачу, підлягає в установленому порядку зарахуванню в рахунок майбутніх 
платежів, а у разі неможливості такого зарахування у зв’язку з припиненням орендних 
відносин - поверненню Орендарю. Сума орендної плати, сплаченої авансом відповідно до 
пункту 3.5 цього договору, підлягає зарахуванню в рахунок сплати орендної плати за перші 
місяці оренди після підписання акта приймання-передачі Майна. 

3.11. Припинення договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити 
заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи пеню 
та неустойку (за наявності). 

3.12. Орендар зобов’язаний на вимогу Орендодавця проводити звіряння 
взаєморозрахунків за орендними платежами і оформляти акти звіряння. 

Повернення Майна з оренди і забезпечувальний депозит 

4.1. У разі припинення договору Орендар зобов’язаний: 

звільнити протягом трьох робочих днів орендоване Майно від належних Орендарю 

речей і повернути його відповідно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому 

стані, в якому Майно перебувало на момент передачі його в оренду, з урахуванням 

нормального фізичного зносу, а якщо Орендарем були виконані невід’ємні поліпшення або 

проведено капітальний ремонт, - то разом із такими поліпшеннями/капітальним ремонтом; 

сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передує даті повернення Майна з 

оренди, пеню (за наявності), сплатити Балансоутримувачу платежі за договором про 

відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання 

комунальних послуг Орендарю, нараховану до дати, що передує даті повернення Майна з 

оренди; 

відшкодувати Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної 

або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря (і в межах сум, що перевищують суму 

страхового відшкодування, якщо воно поширюється на випадки погіршення стану або втрати 



орендованого Майна), або в разі демонтажу чи іншого вилучення невід’ємних 

поліпшень/капітального ремонту. 

4.2. Протягом трьох робочих днів з моменту припинення цього договору 

Балансоутримувач зобов’язаний оглянути Майно і зафіксувати його поточний стан, а також 

стан розрахунків за цим договором і за договором про відшкодування витрат 

Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг 

Орендарю в акті повернення з оренди орендованого Майна. 

Балансоутримувач складає акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох 

оригінальних примірниках і надає підписані Балансоутримувачем примірники Орендарю. 

Орендар зобов’язаний:  

підписати три примірники акта повернення з оренди орендованого Майна не пізніше 

ніж протягом наступного робочого дня з моменту їх отримання від Балансоутримувача і 

одночасно повернути Балансоутримувачу два примірники підписаних Орендарем актів разом 

із ключами від об’єкта оренди (у разі, коли доступ до об’єкта оренди забезпечується 

ключами); 

звільнити Майно одночасно із поверненням підписаних Орендарем актів. 

Не пізніше ніж на четвертий робочий день після припинення договору 

Балансоутримувач зобов’язаний надати Орендодавцю примірник підписаного акта 

повернення з оренди орендованого Майна або письмово повідомити Орендодавцю про 

відмову Орендаря від підписання акта та/або створення перешкод Орендарем у доступі до 

орендованого Майна з метою його огляду, та/або про неповернення підписаних Орендарем 

примірників акта. 

4.3. Майно вважається повернутим з оренди з моменту підписання Балансоутримувачем 

та Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна. 

4.4. Якщо Орендар не повертає Майно після отримання від Балансоутримувача 

примірників акта повернення з оренди орендованого Майна, Орендар сплачує до державного 

бюджету неустойку у розмірі подвійної орендної плати за кожний день користування 

Майном після дати припинення цього договору. 

4.5. З метою виконання зобов’язань Орендаря за цим договором, а також за договором 

про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання 

комунальних послуг Орендарю до або в день підписання цього договору Орендар сплачує на 

рахунок Орендодавця забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у пункті 11 Умов. 

Якщо цей договір є договором типу 5.1 (В) або 5.1 (Г) Умов, Орендар сплачує різницю 

між сумою забезпечувального депозиту, сплаченого Орендарем раніше за договором, що 

продовжується, і сумою, визначеною у пункті 11 Умов. Орендар сплачує повну суму 

забезпечувального депозиту, якщо: 

договір, що продовжується, не передбачав обов’язку Орендаря сплатити 

забезпечувальний депозит, або 

цей договір є договором, що продовжується за результатами проведення аукціону 

(договір типу 5.1(В) Умов), але переможцем аукціону стала особа інша, ніж Орендар Майна, 

станом на дату оголошення аукціону (пункт 149 Порядку). 

4.6. Орендодавець повертає забезпечувальний депозит Орендарю протягом п’яти 

робочих днів після отримання від Балансоутримувача примірника акта повернення з оренди 

орендованого Майна, підписаного без зауважень Балансоутримувача, або здійснює 

вирахування сум, визначених у пункті 4.8 цього договору, у разі наявності зауважень 

Балансоутримувача або Орендодавця. 



4.7. Орендодавець перераховує забезпечувальний депозит у повному обсязі до 

державного бюджету, якщо: 

Орендар відмовився від підписання акта повернення з оренди орендованого Майна у 

строк, визначений цим договором, або створює перешкоди у доступі до орендованого Майна 

представників Балансоутримувача або Орендодавця з метою складення такого акта; 

Орендар не підписав в установлені строки договір оренди Майна за результатами 

проведення аукціону на продовження цього договору оренди, в якому Орендар оголошений 

переможцем. 

4.8. Орендодавець не пізніше ніж протягом п’ятого робочого дня з моменту отримання 

від Балансоутримувача примірника акта повернення з оренди орендованого Майна із 

зауваженнями (або за наявності зауважень Орендодавця) зараховує забезпечувальний депозит 

в рахунок невиконаних зобов’язань Орендаря і перераховує забезпечувальний депозит на 

погашення зобов’язань Орендаря у такій черговості: 

у першу чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати пені (пункт 3.9 цього 

договору) (у такому разі відповідна суму забезпечувального депозиту розподіляється між 

державним бюджетом і Балансоутримувачем); 

у другу чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати неустойки (пункт 4.4 цього 

договору); 

у третю чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати частини орендної плати, 

яка відповідно до пункту 16 Умов підлягає сплаті до державного бюджету; 

у четверту чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати частини орендної плати, 

яка відповідно до пункту 16 Умов підлягає сплаті Балансоутримувачу; 

у п’яту чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати Балансоутримувачу 

платежів за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання 

орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю; 

у шосту чергу погашаються зобов’язання Орендаря з компенсації суми збитків, 

завданих орендованому Майну; 

у сьому чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати інших платежів за цим 

договором або в рахунок погашення інших не виконаних Орендарем зобов’язань за цим 

договором. 

Орендодавець повертає Орендарю суму забезпечувального депозиту, яка залишилась 

після здійснення вирахувань, передбачених цим пунктом. 

Поліпшення і ремонт орендованого майна 

5.1. Орендар має право: 

за згодою Балансоутримувача проводити поточний та/або капітальний ремонт Майна і 

виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення 

ремонту; 

здійснювати невід’ємні поліпшення Майна за наявності рішення Орендодавця про 

надання згоди, прийнятого відповідно до Закону та Порядку; 

за згодою Орендодавця, наданою відповідно до Закону та Порядку, і один раз протягом 

строку оренди зарахувати частину витрат на проведення капітального ремонту в рахунок 

зменшення орендної плати. 

5.2. Порядок отримання Орендарем згоди Балансоутримувача і Орендодавця на 

проведення відповідних видів робіт, передбачених пунктом 5.1 цього договору, порядок 

отримання Орендарем згоди Орендодавця на зарахування витрат на проведення цих робіт в 



рахунок орендної плати і умови, на яких здійснюється таке зарахування, а також сума витрат, 

які можуть бути зараховані, визначаються Порядком. 

5.3. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень 

Майна у порядку та на умовах, встановлених Порядком. 

5.4. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень 

Майна від переможця аукціону з приватизації Майна, а якщо таким переможцем стає 

Орендар, - то право на зарахування в рахунок купівельної ціни суми вартості здійснених ним 

невід’ємних поліпшень у порядку та на умовах, встановлених Законом України від 18 січня 

2018 р. № 2269-VIII “Про приватизацію державного і комунального майна” (Відомості 

Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68) (далі - Закон про приватизацію). 

Режим використання орендованого Майна 

6.1. Орендар зобов’язаний використовувати орендоване Майно відповідно до 

призначення, визначеного у пункті 7 Умов. 

6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати 

його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними 

нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному 

стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 

фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки. 

6.3. Орендар зобов’язаний: 

відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти 

комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди Майна; 

забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також 

виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду та вимог 

відповідних служб (підрозділів) Балансоутримувача; 

утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну 

техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням; 

проводити внутрішні розслідування випадків пожеж та подавати Балансоутримувачу 

відповідні документи розслідування. 

Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, 

пожежної безпеки і санітарних норм у приміщеннях згідно із законодавством. 

6.4. Орендар зобов’язаний забезпечити представникам Орендодавця та 

Балансоутримувача доступ на об’єкт оренди у робочі дні у робочий час (а у разі отримання 

скарг на порушення правил тиші або провадження Орендарем діяльності у неробочий час, яка 

завдає шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень, - то у будь-який інший час) 

з метою здійснення контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов цього 

договору. Про необхідність отримання доступу до об’єкта оренди Балансоутримувач або 

Орендодавець повідомляє Орендареві електронною поштою принаймні за один робочий день, 

крім випадків, коли доступ до об’єкта оренди необхідно отримати з метою запобігання 

нанесенню шкоди об’єкту оренди чи власності третіх осіб через виникнення загрози його 

пошкодження внаслідок аварійних ситуацій або внаслідок настання надзвичайних ситуацій, 

техногенного та природного характеру, а також у разі отримання скарг на порушення правил 

тиші або провадження Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або 

незручностей власникам суміжних приміщень. У разі виникнення таких ситуацій Орендар 

зобов’язаний вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків. 

6.5. Протягом п’яти робочих днів з дати укладення цього договору Балансоутримувач 

зобов’язаний надати Орендарю для підписання: 



два примірники договору про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання 

орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю відповідно до примірного 

договору, затвердженого наказом Фонду державного майна, та/або 

проекти договорів із постачальниками комунальних послуг, якщо стосовно об’єкта 

оренди такими постачальниками комунальних послуг відкриті окремі особові рахунки або 

якщо окремі особові рахунки були відкриті на попереднього користувача Майном. 

Орендар зобов’язаний протягом десяти робочих днів з моменту отримання примірників 

договору про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна 

та надання комунальних послуг Орендарю: 

підписати і повернути Балансоутримувачу примірник договору; або 

подати Балансоутримувачу обґрунтовані зауваження до сум витрат, які підлягають 

відшкодуванню Орендарем за договором. 

Орендар зобов’язаний протягом десяти робочих днів з моменту отримання від 

Балансоутримувача відповіді на свої зауваження, яка містить документальні підтвердження 

витрат, які підлягають відшкодуванню Орендарем, підписати і повернути Балансоутримувачу 

примірник договору. 

Орендар вживає заходів для укладення із постачальниками комунальних послуг 

договорів на постачання відповідних комунальних послуг протягом місяця з моменту 

отримання проектів відповідних договорів від Балансоутримувача. Орендар зобов’язаний 

надати Балансоутримувачу копії договорів, укладених із постачальниками комунальних 

послуг. 

6.6. Якщо Майном є пам’ятка культурної спадщини, щойно виявлений об’єкт 

культурної спадщини чи його частина, Орендар зобов’язаний виконувати усі обов’язки 

Балансоутримувача за охоронним договором, який є додатком до цього договору. 

У разі коли об’єкт оренди підлягає відповідно до закону екологічному аудиту і у звіті 

про екологічний аудит вказується на певні невідповідності  

 

вимогам законодавства і висуваються вимоги або надаються рекомендації, до договору 

включається положення такого змісту: 

“Протягом ________________________ Орендар зобов’язаний 
                                                                       (період) 

здійснити заходи щодо усунення невідповідностей вимогам законодавства, виявлених 

екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний 

аудит.”. 

Страхування об’єкта оренди, відшкодування витрат на оцінку Майна та 

укладення охоронного договору 

7.1. Орендар зобов’язаний: 

протягом 10 календарних днів з дня укладення цього договору застрахувати Майно на 

суму його страхової вартості, визначеної у  

пункті 6.2 Умов, на користь Балансоутримувача згідно з Порядком, зокрема від пожежі, 

затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, та протягом 10 календарних днів з 

дня укладення договору страхування (договорів страхування) надати Балансоутримувачу та 

Орендодавцю завірені належним чином копії договору страхування і документів, які 

підтверджують сплату страхового платежу (страхових платежів); 



поновлювати щороку договір страхування так, щоб протягом строку дії цього договору 

Майно було застрахованим, і надавати Балансоутримувачу та Орендодавцю копії завірених 

належним чином договору страхування і документів, які підтверджують сплату страхового 

платежу. Якщо договір страхування укладений на строк, що є іншим, ніж один рік, такий 

договір повинен бути поновлений після закінчення строку, на який він укладено. 

Якщо строк дії договору оренди менший, ніж один рік, то договір страхування 

укладається на строк дії договору оренди. 

Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря (страхувальника). 

7.2. Протягом 10 робочих днів з дня укладення цього договору Орендар зобов’язаний 

компенсувати Балансоутримувачу витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки 

Майна, в сумі, зазначеній у пункті 6.3 Умов (у разі понесення Балансоутримувачем таких 

витрат). Балансоутримувач має право зарахувати частину орендної плати, що підлягає сплаті 

на користь Балансоутримувача, в рахунок його витрат, пов’язаних із проведенням незалежної 

оцінки Майна. 

7.3 Протягом 10 робочих днів з дня укладення цього договору Орендар зобов’язаний 

компенсувати Балансоутримувачу/колишньому орендарю витрати, пов’язані із укладенням 

охоронного договору, якщо вони були понесені протягом календарного року до дати 

публікації оголошення про проведення аукціону про передачу майна в оренду у сумі, 

визначеній в пункті 4.6 Умов (у разі понесення Балансоутримувачем таких витрат). 

Суборенда 

8.1. (1) Орендар має право передати Майно в суборенду, якщо Орендар отримав Майно 

за результатами аукціону (у тому числі в результаті продовження договору оренди) і 

оголошення про передачу майна в оренду містило згоду орендодавця на суборенду, про що 

зазначається у пункті 13 Умов. Цільове призначення, за яким Майно може бути використано 

відповідно до договору суборенди, визначається з урахуванням обмежень, передбачених цим 

договором (за наявності).  

Або*: 

8.1. (2) Орендар не має права передавати Майно в суборенду. 

*Альтернативне формулювання пункту 8.1 застосовується, якщо орендар отримав 

Майно в оренду без проведення аукціону або якщо одночасно виконуються такі умови: 

договір є договором типу 5.1 (Г) - договір, що продовжується без проведення аукціону, і 

договір, що продовжується, не передбачав право Орендаря на суборенду.  

Або**: 

8.1. (3) Орендар має право здавати Майно в суборенду за письмовою згодою 

Орендодавця. 

**Альтернативне формулювання пункту 8.1 застосовується, якщо одночасно 

виконуються такі умови:  

договір є договором типу 5.1 (Г) - договір, що продовжується без проведення аукціону; 

договір, що продовжується, передбачав право Орендаря на суборенду. 

8.2. Орендар може укладати договір суборенди лише з особами, які відповідають 

вимогам статті 4 Закону. 

8.3. Орендар протягом трьох робочих днів з дня укладення договору суборенди 

зобов’язаний надати Орендодавцю інформацію про суборендаря та один примірник договору 

суборенди для його оприлюднення Орендодавцем в електронній торговій системі. 

Запевнення сторін 



9.1. Балансоутримувач і Орендодавець запевняють Орендаря, що: 

9.1.1. крім випадків, коли про інше зазначене в акті приймання-передачі, об’єкт оренди 

є вільним від третіх осіб, всередині об’єкта немає майна, належного третім особам, повний і 

безперешкодний доступ до об’єкта може бути наданий Орендарю в день підписання акта 

приймання-передачі разом із комплектом ключів від об’єкта у кількості, зазначеній в акті 

приймання-передачі; 

9.1.2. інформація про Майно, оприлюднена в оголошенні про передачу в оренду або 

інформаційному повідомленні/інформації про об’єкт оренди, якщо договір укладено без 

проведення аукціону (в обсязі, передбаченому пунктом 115 або пунктом 26 Порядку), 

посилання на яке зазначене у пункті 4.2 Умов, відповідає дійсності, за винятком обставин, 

відображених в акті приймання-передачі. 

9.2. Балансоутримувач (власник або уповноважений ним орган (особа) уклав охоронний 

договір стосовно Майна, якщо воно є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим 

об’єктом культурної спадщини чи його частиною, а завірена Балансоутримувачем (власником 

або уповноваженим ним органом (особою) копія охоронного договору додається до цього 

договору як його невід’ємна частина. 

9.3. Орендар має можливість, забезпечену його власними або залученими фінансовими 

ресурсами, своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату та інші платежі 

відповідно до цього договору. 

9.4. Одночасно або до дати укладення цього договору Орендар повністю сплатив 

авансовий внесок з орендної плати в розмірі, визначеному у пункті 10 Умов. 

9.5. Одночасно або до укладення цього договору Орендар повністю сплатив 

забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у пункті 11 Умов. 

Додаткові умови оренди 

10.1. Орендар зобов’язаний виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням 

уповноваженого органу про встановлення додаткових умов оренди, визначених у пункті 14 

Умов, за умови, що посилання на такі додаткові умови оренди було включено до оголошення 

про передачу майна в оренду, інформаційного повідомлення про об’єкт (пункт 4.2 Умов). 

Відповідальність і вирішення спорів за договором 

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони 

несуть відповідальність згідно із законом та договором. 

11.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за 

зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим договором. Орендар відповідає 

за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно 

власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване 

державне Майно. 

11.3. Спори, які виникають за цим договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом 

переговорів, вирішуються в судовому порядку. 

11.4. Стягнення заборгованості з орендної плати, пені та неустойки (за наявності), 

передбачених цим договором, може здійснюватися на підставі рішення суду. Стягнення 

заборгованості з оплати орендної плати відповідно до частини шостої статті 17 Закону може 

здійснюватися в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса. 

Строк чинності, умови зміни та припинення договору 

12.1. (1) Цей договір укладено на строк, визначений у пункті 12 Умов. Перебіг строку 

договору починається з дня набрання чинності цим договором. Цей договір набирає чинності 

в день його підписання сторонами (нотаріального посвідчення, якщо відповідно до 



законодавства договір підлягає нотаріальному посвідченню). Строк оренди за цим договором 

починається з дати підписання акта приймання-передачі і закінчується датою припинення 

цього договору.  

Або*: 

12.1. (2) Цей договір укладено на строк, визначений у частині другій пункту 12 Умов, 

але у будь-якому разі не довше ніж до моменту переходу права власності на Майно (єдиний 

майновий комплекс, до складу якого входить Майно) до переможця аукціону, проведеного 

відповідно до вимог Закону про приватизацію. Орендодавець зобов’язаний надіслати 

Орендарю інформаційне повідомлення (письмово або на його електронну адресу), 

передбачене частиною третьою статті 21 Закону про приватизацію, або посилання на таке 

повідомлення в електронній торговій системі, а також копію договору купівлі-продажу 

Майна (державного підприємства, на балансі якого перебуває Майно), укладеного в 

результаті проведення аукціону, або посилання на текст такого договору, оприлюдненого в 

електронній торговій системі, протягом трьох робочих днів з моменту оприлюднення 

відповідно інформаційного повідомлення і договору в електронній торговій системі, 

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на Майно або на єдиний майновий комплекс державного підприємства, на балансі 

якого перебуває Майно. 

*Альтернативне формулювання пункту 12.1 застосовується, якщо станом на дату 

укладення цього договору стосовно Майна (або єдиного майнового комплексу до складу 

якого входить Майно) прийнято рішення про включення до переліку об’єктів, що підлягають 

приватизації. 

12.2. Умови цього договору зберігають силу протягом всього строку дії цього договору, 

в тому числі у разі, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що 

погіршують становище Орендаря, крім випадку, передбаченого пунктом 3.7 цього договору, а 

в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов’язань. 

12.3. Зміни і доповнення до договору вносяться до закінчення строку його дії за 

взаємною згодою сторін з урахуванням встановлених статтею 16 Закону та Порядком умов та 

обмежень шляхом укладення договорів про внесення змін і доповнень у письмовій формі, які 

підписуються сторонами та є невід’ємними частинами цього договору. 

12.4. Продовження цього договору здійснюється з урахуванням вимог, встановлених 

статтею 18 Закону та Порядком. 

Орендар, який бажає продовжити цей договір на новий строк, повинен звернутись до 

Орендодавця за три місяці до закінчення строку дії договору із заявою. 

До заяви додається звіт про оцінку об’єкта оренди - якщо об’єкт оренди 

використовується на підставі договору оренди, укладеного без проведення аукціону або 

конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди на новий строк. 

До заяви додається звіт про оцінку об’єкта оренди та рецензія на нього, якщо договір 

оренди продовжується вперше за умови, якщо строк оренди за таким договором становить 

п’ять років або менше і був укладений без проведення конкурсу чи аукціону, або договір 

оренди, що продовжується, був укладений без проведення аукціону з підприємствами, 

установами, організаціями, передбаченими статтею 15 Закону. 

Якщо заява подається підприємством, установою, організацією, що надає соціально 

важливі послуги населенню, орендар подає також документи, що підтверджують 

відповідність критеріям, установленим абзацом другим пункту 137 Порядку. 



Пропуск строку подання заяви Орендарем є підставою для припинення цього договору 

на підставі закінчення строку, на який його було укладено, відповідно до пункту 143 

Порядку. 

Орендар, який має намір продовжити договір оренди нерухомого майна, що підлягає 

продовженню за результатами проведення аукціону, зобов’язаний забезпечити доступ до 

об’єкта оренди потенційних орендарів. 

Орендар має переважне право на продовження цього договору, яке може бути 

реалізовано ним у визначений в Порядку спосіб. 

Оприлюднення на веб-сайті (сторінці чи профілі в соціальній мережі) орендаря, який 

отримав в оренду Майно без проведення аукціону, недостовірної інформації, що стала 

підставою для укладення договору оренди, є підставою для дострокового припинення 

договору оренди за ініціативою Орендодавця, а також не продовження договору оренди на 

новий строк. 

12.5. Якщо інше не передбачено цим договором, перехід права власності на орендоване 

Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цим договором, і він 

зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступника), за 

винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем. 

12.6. Договір припиняється: 

12.6.1 з підстав, передбачених частиною першою статті 24 Закону, і при цьому: 

12.6.1.1. якщо підставою припинення договору є закінчення строку, на який його 

укладено (абзац другий частини першої статті 24 Закону), то договір вважається припиненим 

з: 

дати закінчення строку, на який його було укладено, на підставі рішення Орендодавця 

(якщо цей договір використовується для передачі в оренду Майна комунальної форми 

власності, то рішення приймається органом, визначеним відповідно до абзацу другого 

частини четвертої статті 18 Закону) про відмову у продовженні цього договору, прийнятого з 

підстав, передбачених статтею 19 Закону, в межах строків, визначених частиною п’ятою 

статті 18 Закону; або рішення орендодавця про припинення цього договору з підстав 

пропуску Орендарем строку на подання заяви про продовження цього договору, 

передбаченого частиною третьою статті 18 Закону (пункт 143 Порядку); 

дати, визначеної в абзаці третьому пункту 151 Порядку, якщо переможцем аукціону на 

продовження цього договору стала особа інша, ніж Орендар, - на підставі протоколу аукціону 

(рішення Орендодавця не вимагається); 

12.6.1.2. якщо підставою припинення договору є обставини, передбачені абзацами 

третім, четвертим, сьомим, восьмим частини першої статті 24 Закону, договір вважається 

припиненим з дати настання відповідної обставини на підставі рішення Орендодавця або на 

підставі документа, який свідчить про настання факту припинення юридичної особи або 

смерті фізичної особи; 

12.6.2 якщо Орендар надав недостовірну інформацію про право бути орендарем 

відповідно до положень частин третьої і четвертої статті 4 Закону, а також якщо Орендар, 

який отримав Майно в оренду без проведення аукціону, надав та/або оприлюднив на веб-

сайті (сторінці чи профілі в соціальній мережі) недостовірну інформацію про себе та/або 

свою діяльність. 

Договір вважається припиненим з цієї підстави в односторонньому порядку на 30 день 

після надіслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього договору, 

крім випадку, коли протягом зазначеного строку Орендар звернувся до суду з оскарженням 

такого рішення Орендодавця. 



У такому разі договір вважається припиненим: 

після закінчення двох місяців з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, 

якщо судом не відкрито провадження у справі за таким позовом Орендаря протягом 

зазначеного двомісячного строку; або 

з дати набрання законної сили рішенням суду про відмову у позові Орендаря; або 

з дати залишення судом позову без розгляду, припинення провадження у справі або з 

дати відкликання Орендарем позову. 

Лист про дострокове припинення надсилається на адресу електронної пошти Орендаря і 

поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою 

місцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна; 

12.6.3 (1) якщо цей договір підписаний без одночасного підписання акта приймання-

передачі Майна. Договір вважається припиненим з цієї підстави на п’ятий робочий день після 

підписання цього договору, якщо станом на цей день акт приймання-передачі не підписаний 

через відмову Орендаря, про що Балансоутримувач повинен скласти акт та повідомити 

Орендодавцю.  

Або*: 

12.6.3 (2) якщо цей договір підписаний без одночасного підписання акта приймання-

передачі Майна. Договір вважається припиненим з цієї підстави на 15-й робочий день після 

припинення договору з попереднім орендарем, якщо протягом встановленого цим договором 

строку акт приймання-передачі не підписаний через відмову Орендаря, про що 

Балансоутримувач повинен скласти акт і повідомити Орендодавцю. 

*Альтернативне формулювання пункту 12.6.3 застосовується, якщо договір є 

договором, який укладається із переможцем аукціону на продовження договору оренди 

(договір типу 5.1(В) і такий переможець аукціону є особою іншою, ніж орендар майна, 

станом на дату оголошення аукціону. 

12.6.4. на вимогу Орендодавця з підстав, передбачених пунктом 12.7 цього договору, і 

при цьому договір вважається припиненим в день, визначений відповідно до абзацу третього 

пункту 12.8 цього договору; 

12.6.5. на вимогу Орендаря з підстав, передбачених пунктом 12.9 цього договору, і при 

цьому договір вважається припиненим в день, визначений відповідно до абзацу другого 

пункту 12.10 цього договору; 

12.6.6. за згодою сторін на підставі договору про припинення з дати підписання акта 

повернення Майна з оренди; 

12.6.7. на вимогу будь-якої із сторін цього договору за рішенням суду з підстав, 

передбачених законодавством. 

12.7. Договір може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо 

Орендар: 

12.7.1. допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців або 

сумарна заборгованість з орендної плати більша, ніж плата за три місяці; 

12.7.2. використовує Майно не за цільовим призначенням, визначеним у пунктах (3)7.1, 

(3)7.1.1 або (4)7.1 Умов, або використовує Майно за забороненим цільовим призначенням, 

визначеним у пункті (2)7.1 Умов; 

12.7.3. без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у 

користування іншій особі, крім випадків, коли Орендар передав Майно в суборенду на 



підставі пункту 8.1 цього договору і надав Орендодавцю копію договору суборенди для його 

оприлюднення в електронній торговій системі; 

12.7.4. уклав договір суборенди з особами, які не відповідають вимогам статті 4 Закону; 

12.7.5. перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або Балансоутримувача 

здійснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього договору; 

12.7.6. порушує додаткові умови оренди, зазначені у пункті 14 Умов; 

12.7.7. істотно порушує умови охоронного договору, укладеного стосовно Майна, і 

копія якого є додатком до цього договору або передана Орендарю відповідно до вимог 

частини восьмої статті 6 Закону; 

12.7.8. відмовився внести зміни до цього договору у разі виникнення підстав, 

передбачених пунктом 3.7 цього договору. 

12.8. Про наявність однієї з підстав для дострокового припинення договору з ініціативи 

Орендодавця, передбачених пунктом 12.7 цього договору, Орендодавець або 

Балансоутримувач повідомляє Орендареві та іншій стороні договору листом. У листі повинен 

міститись опис порушення і вимогу про його усунення в строк не менш як 15 та не більш як 

30 робочих днів з дати реєстрації листа (у строк п’яти робочих днів, якщо порушення 

стосується прострочення сплати орендної плати або перешкоджання у здійсненні 

Орендодавцем або Балансоутримувачем контролю за використанням Майна). Лист 

пересилається на адресу електронної пошти Орендаря і поштовим відправленням із 

повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою місцезнаходження Орендаря, а 

також за адресою орендованого Майна. 

Якщо протягом встановленого у приписі часу Орендар не усунув порушення, 
Орендодавець надсилає Орендарю лист, у якому повідомляє Орендареві про дострокове 
припинення договору на вимогу Орендодавця. У листі зазначається підстава припинення 
договору, посилання на вимогу про усунення порушення, а також посилання на обставини, 
які свідчать про те, що порушення триває після закінчення строку, відведеного для його 
усунення. 

Договір вважається припиненим на п’ятий робочий день після надіслання 
Орендодавцем або Балансоутримувачем Орендарю листа про дострокове припинення цього 
договору. Орендодавець надсилає Орендарю лист про дострокове припинення цього 
договору електронною поштою, а також поштовим відправленням із повідомленням про 
вручення і описом вкладення за адресою місцезнаходження Орендаря, а також за адресою 
орендованого Майна. Дата дострокового припинення цього договору на вимогу Орендодавця 
встановлюється на підставі штемпеля поштового відділення на поштовому відправленні 
Орендодавця. 

12.9. Цей договір може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо: 

12.9.1. протягом одного місяця після підписання акта приймання-передачі Орендар 
отримає докази істотної невідповідності об’єкта оренди інформації про нього, зазначеній в 
оголошенні або інформаційному повідомленні/інформації про об’єкт оренди, якщо договір 
укладено без проведення аукціону, або в акті приймання-передачі; або 

12.9.2. протягом двох місяців після підписання акта приймання-передачі Орендар не 
матиме можливості використовувати об’єкт або приступити до виконання ремонтних робіт на 
об’єкті через відсутність на об’єкті можливості підключення до комунальних послуг, або 
відмови Балансоутримувача укласти із Орендарем договір про відшкодування витрат 
Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг 
Орендарю, або відмови постачальників відповідних комунальних послуг укласти із 
Орендарем договори на постачання таких послуг протягом одного місяця з моменту 
звернення Орендаря (за умови, що Орендар звернувся до таких постачальників послуг не 
пізніше ніж протягом одного місяця після підписання акта приймання-передачі Майна). 



12.10. Про виявлення обставин, які дають право Орендарю на припинення договору 
відповідно до пункту 12.9 цього договору, Орендар повинен повідомити Орендодавцю і 
Балансоутримувачу із наданням відповідних доказів протягом трьох робочих днів після 
закінчення строків, передбачених пунктом 12.9 договору. Якщо протягом 30 днів з моменту 
отримання повідомлення Орендаря зауваження Орендаря не будуть усунені, Орендар 
надсилає Орендодавцю і Балансоутримувачу вимогу про дострокове припинення цього 
договору і вимогу про повернення забезпечувального депозиту і сплачених сум орендної 
плати. Вимоги Орендаря, заявлені після закінчення строків, встановлених цим пунктом 
договору, задоволенню не підлягають. 

Договір вважається припиненим на десятий робочий день після надіслання Орендарем 

Орендодавцю і Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього договору, крім 

випадків, коли Орендодавець або Балансоутримувач надав Орендарю обґрунтовані 

зауваження щодо обставин, викладених у повідомленні Орендаря. Спори щодо 

обґрунтованості цих зауважень вирішуються судом. 

За відсутності зауважень Орендодавця та Балансоутримувача, передбачених абзацом 

другим цього пункту: 

Балансоутримувач повертає Орендарю відповідну частину орендної плати, сплаченої 

Орендарем, протягом десяти календарних днів з моменту отримання вимоги Орендаря і 

підписання Орендарем акта повернення Майна з оренди; 

Орендодавець повертає сплачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом 

десяти календарних днів з моменту отримання вимоги Орендаря і підписання Орендарем акта 

повернення Майна з оренди. Повернення орендної плати, що була надміру сплачена 

Орендарем до бюджету, здійснюється у порядку, визначеному законодавством. 

12.11. У разі припинення договору: 

поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за 

згодою осіб, визначених у пункті 5.1 цього договору, які можна відокремити від 

орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а поліпшення, які не 

можна відокремити без шкоди для майна, - власністю держави; 

поліпшення Майна, зроблені Орендарем без згоди осіб, визначених у пункті 5.1 цього 

договору, які не можна відокремити без шкоди для Майна, є власністю держави та їх вартість 

компенсації не підлягає. 

12.12. Майно вважається поверненим Орендодавцю/ Балансоутримувачу з моменту 

підписання Балансоутримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого 

Майна. 

Інше 

13.1 Орендар письмово повідомляє іншим сторонам договору протягом п’яти робочих 

днів з дати внесення змін у його найменуванні, місцезнаходженні, банківських реквізитах і 

контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повідомляє Орендареві про 

відповідні зміни письмово або на адресу електронної пошти. 

13.2. Якщо цей договір підлягає нотаріальному посвідченню, витрати на таке 

посвідчення несе Орендар. 

13.3. Якщо протягом строку дії договору відбувається зміна Орендодавця або 

Балансоутримувача Майна, новий Орендодавець або Балансоутримувач стає стороною такого 

договору шляхом складення акта про заміну сторони у договорі оренди державного майна 

(далі - акт про заміну сторони) за формою, що розробляється Фондом державного майна і 

оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Акт про заміну сторони підписується 

попереднім і новим Орендодавцем або Балансоутримувачем та в той же день надсилається 



іншим сторонам договору листом (цінним з описом). Акт про заміну сторони складається у 

трьох оригінальних примірниках. Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов’язаний 

(протягом п’яти робочих днів від дати його надсилання Орендарю) опублікувати зазначений 

акт в електронній торговій системі. Орендодавець або Балансоутримувач за цим договором 

вважається заміненим з моменту опублікування акта про заміну сторін в електронній 

торговій системі. 

У разі коли договір нотаріально посвідчено, то підписи посадових осіб попереднього і 

нового орендодавців на акті про заміну сторони підлягають нотаріальному посвідченню. 

13.4. У разі реорганізації Орендаря договір оренди зберігає чинність для відповідного 

правонаступника юридичної особи - Орендаря. 

У разі виділу з юридичної особи - Орендаря окремої юридичної особи перехід до такої 

особи прав і обов’язків, які витікають із цього договору, можливий лише за згодою 

Орендодавця. 

Заміна сторони Орендаря набуває чинності з дня внесення змін до цього договору. 

Заміна Орендаря інша, ніж передбачена цим пунктом, не допускається. 

13.5. Цей Договір укладено у трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну 

силу, по одному для Орендаря, Орендодавця і Балансоутримувача. 

Підписи сторін 

Від Орендаря: ___________________ 

Від Орендодавця: ___________________ 

 

 



Додаток 4 

                                                                                               до рішення 29 сесії VIII скликання 

                                                                                               Великолучківської сільської ради 

                                                                                               від 22.03.2023 року № 1835 

 

Зразок заяви на оренду комунального майна 

(для бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету) 

Фірмовий бланк установи (організації, підприємства) 

                                                                    Голові Великолучківської сільської ради 

                                                                    Коштура В.О. 

                                                                    вул. Центральна, 37, с. Великі Лучки  

                                                   

Заява 
 

Прошу надати в оренду комунальне майно ____________________________ 
____________________________________________________________,  

(назву орендованого майна викласти відповідно до назви у технічному паспорті),        

 площею________, що знаходиться за адресою_____________________________та 

обліковується на балансі____________________________________________.    
                                                                     (найменування  балансоутримувача) 

Мета використання __________________________________________ 
Термін  дії договору оренди    ____________________________________________ 

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та 

організацій України ___________________________________________________. 
                                                                                 (заповнюється обов’язково)  

Кошти на сплату орендної плати до місцевого бюджету та страхування 

орендованого майна передбачені кошторисом установи на ______ рік. 

 

Додатки:  

1. Проект договору оренди об’єкта, підписаний потенційним орендарем (типовий, затверджений) – 2 

екз; 

2.  Дві копії Статуту з чітко зазначеними датою, номером реєстрації Статуту, а також назвою органу, 

що його реєстрував (додатково надати копію титульної  сторінки Статуту ), 2 копії наказу про 

призначення керівника або 2 копії довіреності - (надаються належним чином завірені копії 

документів); 

3. Копія рішення ДПІ про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій - (надається 

належним чином завірена  копія); 

4. Копію Реєстраційної картки розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) з 

відміткою органу Державної казначейської служби України;  

5. Копія Витягу (Виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань (при наявності) належним чином засвідчена  – 2 екз; 

6. Інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у 

довільній формі за підписом керівника) – 1 екз; 

7.  Погодження органу охорони  культурної спадщини (у  разі  належності об’єкта оренди до 

об’єктів   культурної спадщини, що є пам’ятками) – 1 екз 

 

____________                   ________________                 ______________ 

( посада )                                     ( підпис)                                    ПІП 



Зразок заяви на оренду комунального майна 

(для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, інших фізичних осіб) 

 

                                                                    Голові Великолучківської сільської ради 

                                                                    Коштура В.О. 

                                                                    вул. Центральна, 37, с. Великі Лучки  

 
_____________________________________ 

прізвище, ім’я, по батькові  

місцезнаходження заявника, 

номер мобільного телефону,  

адреса електронної пошти  
 

Заява 

 
 Прошу надати в оренду комунальне нерухоме майно:_________________ 

____________________________________________________________________, 
        (назву орендованого майна викласти відповідно до назви у технічному паспорті) 
площею______кв.м, що знаходиться за адресою____________________________ 

та обліковується на балансі_____________________________________________. 
                                                                   (найменування балансоутримувача) 

 Мета використання: _____________________________________________. 

 Термін дії договору оренди: _______________________________________. 

 Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків:______________. 
 (заповнюється обов’язково, окрім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)  

 Зобов’язуюсь оплатити вартість виконаних робіт з незалежної оцінки 

даного об’єкта оренди згідно договору на проведення оцінки майна. 

 
Додатки: 1. Проект договору оренди об’єкта підписаний орендарем і завірений печаткою (при 

наявності)–  2 прим. 

2. Копії сторінок паспорта (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання) 

належним чином засвідчені – 3 прим.  

3. Копія ідентифікаційного коду (при наявності) належним чином засвідчена – 3 прим.  

4. Довідка про розрахунковий рахунок із зазначенням назви банку, в якому відкрито рахунок 

орендаря, коду МФО, коду ЄДРПОУ банку (у довільній формі за підписом фізичної особи) – 1 прим. 

5. Інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства 

(у довільній формі за підписом фізичної особи) – 1 прим. 

6. Копія Витягу (Виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань  (при наявності) належним чином засвідчена  – 3 прим. 

7. Погодження органу охорони культурної спадщини (у разі належності об’єкта оренди до об’єктів 

культурної спадщини  що є пам’ятками) – 1 прим. 

8. Заява про надання згоди на обробку персональних даних – 1 прим. 

 

________________                  ____________                       ____________________ 
            (дата)                                       МП  ( підпис)                                    (прізвище ініціали) 



                                        Зразок  заяви на оренду комунального майна 

( для юридичних осіб) 

Фірмовий бланк установи (організації, підприємства) 

 
 

                                                                    Голові Великолучківської сільської ради 

                                                                    Коштура В.О. 

                                                                    вул. Центральна, 37, с. Великі Лучки  

                                                    

Заява 
 

Прошу надати в оренду комунальне майно 

_______________________________________________________________,  
(назву орендованого майна викласти відповідно до назви у технічному паспорті),        

площею________, що знаходиться за дресою________________________________ 

та обліковується на балансі__________________________________________.    
                                                                     ( найменування  балансоутримувача) 

Мета використання __________________________________________ 
Термін  дії договору оренди    ____________________________________________ 

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та 

організацій України ___________________________________________________. 
                                                                                 (заповнюється обов’язково)  

Зобов’язуємось оплатити вартість виконаних робіт з незалежної оцінки 

даного об’єкту оренди згідно договору на проведення оцінки майна. 

 

Додатки: 1. Проект договору оренди об’єкта, підписаний потенційним орендарем – 2 прим. 

2. Копія Статуту з чітко зазначеними датою, номером реєстрації Статуту, а також назвою 

органу, що його реєстрував (додатково надати копію титульної  сторінки Статуту ) належним 

чином засвідчені – 2 прим.  

2 Копія наказу про призначення керівника або копія довіреності  належним чином засвідчені – 2 

прим. 

3. Довідка  Орендаря довільної форми про розрахунковий рахунок  і назву банку , в якому 

відкрито  рахунок , код МФО, код ЄДРПОУ банку – 1 прим. 

4.  Погодження органу охорони  культурної спадщини (у  разі  належності об’єкта оренди до 

об’єктів   культурної спадщини, що є пам’ятками) – 1 прим. 

5.  Копія Витягу (Виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань (при наявності) належним чином засвідчена -3 

прим. 
6. Інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до 

законодавства (у довільній формі за підписом фізичної особи) – 1 прим. 
 

 

____________                   ________________                 ______________ 

( посада )                                     ( підпис)                                    ПІП 



 

Зразок  заяви на оренду комунального майна 

( для фізичних осіб) 

 

                                                                    Голові Великолучківської сільської ради 

                                                                    Коштура В.О. 

                                                                    вул. Центральна, 37, с. Великі Лучки  
_____________________________________ 

прізвище, ім’я, по батькові  

місцезнаходження заявника, 

номер мобільного телефону,  

адреса електронної пошти  

 

 

Заява 

 
 Прошу продовжити  дію  договору оренди  від _____________№ ________  

на право оренди:______________________________________________________, 
                                    (назву орендованого майна викласти відповідно до назви у технічному паспорті)  
площею________, що знаходиться за адресою_______________________________ 

та обліковується на балансі___________________________________________  

                                                                             (найменування  балансоутримувача) 

на термін ________________. 
 Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків:______________. 
 (заповнюється обов’язково, окрім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)  

 Даю згоду сплачувати орендну плату, розмір якої визначається відповідно до Методики 

розрахунку орендної плати.  

 

 
Додатки: 1. Копії сторінок паспорта (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього 

місця проживання) належним чином засвідчені – 2 прим.  

2. Копія ідентифікаційного коду (при наявності) належним чином засвідчена – 2 прим.  

3. Довідка про розрахунковий рахунок із зазначенням назви банку, в якому відкрито рахунок 

орендаря, коду МФО, коду ЄДРПОУ банку (у довільній формі за підписом фізичної особи) – 

1 прим. 

4. Копія Витягу (Виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань (при наявності) належним чином засвідчена  – 2 

прим. 

5.  Звіт про оцінку майна та рецензію на цей звіт. 

 

  

 

________________                  ____________                       ____________________ 
            (дата)                                       МП  ( підпис)                                    (прізвище ініціали)



 

Зразок заяви на продовження договору оренду комунального майна 

( для юридичних осіб) 

Фірмовий бланк установи (організації, підприємства) 

 
 

                                                                                                                                                                                    

                                                                    Голові Великолучківської сільської ради 

                                                                    Коштура В.О. 

                                                                    вул. Центральна, 37, с. Великі Лучки  

 

                                                    
                                                   Заява 
   

Просимо продовжити  дію  договору оренди  від _____________№ ______ 

на право оренди 

______________________________________________________,   
                                    (назву орендованого майна  (викласти відповідно до назви у технічному 

паспорті) 

площею________, що знаходиться за адресою_______________________________ 

та обліковується на балансі____________________________________________  

                                                                                ( найменування  балансоутримувача) 

на термін ________________. 
Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та 

організацій України ___________________________________________________. 
                                                                                 (заповнюється обов’язково)  

Зобов’язуємось оплатити вартість виконаних робіт з незалежної оцінки 

даного об’єкту оренди згідно договору на проведення оцінки майна. 

 

Додатки: 1. Довідка орендаря довільної форми про розрахунковий рахунок  і назву банку, в 

якому відкрито  рахунок , код МФО, код ЄДРПОУ банку – 1 прим. 

         2.  Копія Статуту з чітко зазначеними датою, номером реєстрації Статуту, а також 

назвою органу, що його реєстрував (додатково надати копію титульної  сторінки Статуту ) 

належним чином засвідчені – 1 прим. 

         3. Копія наказу про призначення керівника або  копія довіреності належним 

чином засвідчені – 2 прим. 

         4. Копія Витягу (Виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (при наявності) належним чином 

засвідчена  –             2 прим. 

 

 

 

____________                   ________________                 ______________ 

( посада )                                     ( підпис)                                    ПІП 

 

                 МП 

 



 



                                                         Додаток 1 

                                                                             до рішення   двадцять дев’ятої сесії VIII скликання  

                                                                             Великолучківської сільської ради 

                                                                                                                                                    від  22.03.2023 року № 1835 

 

Перелік першого типу 

об’єктів оренди комунальної власності, які підлягають передачі в оренду на аукціоні 

 
Тип 

переліку до 

якого 

пропонуєть

ся внести 

об’єкт 

оренди 

Тип об’єкта 
Найменування 

об’єкту 

Місце 

знаход-ження 

об’єкта 

Загальна 

площа 

об’єкта 

Вартість 

майна, грн 

Початковий 

розмір 

орендної 

плати, грн. в 

місяць (без 

ПДВ ⃰) 

Посилання на 

пункт 

Методики 

розрахунку 

орендної плати 

 

Пропонова

ний строк 

оренди 

Цільове 

призначення 

Технічний стан 

об’єкта та 

наявність 

технічного 

забезпечення 

1 
Сільський клуб 

(частина будівлі) 

Сільський 

клуб  

с. Великі 

Лучки,       

вул. 

Головна, 

72 «а», 

Мукачівсь

кий район, 

Закарпатсь

ка область 

190,7 

метри кв 
   5 р  Задовільний стан 

2 
Приміщення 

Укрпошти 

Приміщення 

Укрпошти 

с. Великі 

Лучки,                        

вул. 

Централь 

на, 30 «м», 

Мукачівсь

кий район, 

Закарпатсь

ка область. 

 

276,5 

метри кв 
   5 р  Задовільний стан 

3 

Приміщення 

нежитлової 

будівлі 

Приміщення

комунальної 

власності 

с. Великі 

Лучки,         

вул. 

Централь 

на, 37 «а», 

Мукачівсь

кий район, 

99,3  

метри кв 
   5 р  Задовільний стан 



Закарпатсь

ка область 

4 

Приміщення 

нежитлової 

будівлі  

Приміщення

комунальної 

власності 

с. Руське,                     

вул. 

Борканюка 

буд. 1, 

Мукачівсь

кий район, 

Закарпатсь

ка область 

276,5 

метри кв 
   5 р  Задовільний стан  

5 

Нежитлова 

будівля клубу-

бібліотеки 

Будівля 

клубу-

бібліотеки 

с. Чопівці,           

вул. 

Виноград 

на, 20  

Мукачівсь

кий район, 

Закарпатсь

ка область 

187,7 

метри кв 
   5 р  Задовільний стан 

 



                                                                                                                                                        Додаток 2 

                                                                             до рішення   двадцять дев’ятої сесії VIII скликання               

                                                                             Великолучківської сільської ради 

                                                                                                                                                    від  22.03.2023 року № 1835 

 

 

Перелік другого типу 

об’єктів оренди комунальної власності, які підлягають передачі в оренду без аукціону 

 
Тип 

переліку до 

якого 

пропонуєть

ся внести 

об’єкт 

оренди 

Тип об’єкта 
Найменування 

об’єкту 

Місце 

знаходження 

об’єкта 

Загальна 

площа 

об’єкта 

Вартість 

майна, грн 

Початковий 

розмір 

орендної 

плати, грн. в 

місяць (без 

ПДВ ⃰) 

Посилання на 

пункт 

Методики 

розрахунку 

орендної плати 

 

Пропоно

ваний 

строк 

оренди 

Цільове 

призначення 

Технічний стан 

об’єкта та 

наявність 

технічного 

забезпечення 

1 
Сільський клуб 

(частина будівлі) 

Сільський 

клуб  

с. Великі 

Лучки,       

вул. 

Головна, 

72 «а», 

Мукачівсь

кий район, 

Закарпатсь

ка область 

190,7 

метри кв 
   5 р  Задовільний стан 

2 
Приміщення 

Укрпошти 

Приміщення 

Укрпошти 

с. Великі 

Лучки,                        

вул. 

Централь 

на, 30 «м», 

Мукачівсь

кий район, 

Закарпатсь

ка область. 

 

276,5 

метри кв 
   5 р  Задовільний стан 

3 

Приміщення 

нежитлової 

будівлі 

Приміщення

комунальної 

власності 

с. Великі 

Лучки,         

вул. 

Централь 

на, 37 «а», 

99,3  

метри кв 
   5 р  Задовільний стан 



Мукачівсь

кий район, 

Закарпатсь

ка область 

4 

Приміщення 

нежитлової 

будівлі  

Приміщення

комунальної 

власності 

с. Руське,                     

вул. 

Борканюка 

буд. 1, 

Мукачівсь

кий район, 

Закарпатсь

ка область 

276,5 

метри кв 
   5 р  

Незадовільний 

стан 

5 

Нежитлова 

будівля клубу-

бібліотеки 

Будівля 

клубу-

бібліотеки 

с. Чопівці,           

вул. 

Виноград 

на, 20  

Мукачівсь

кий район, 

Закарпатсь

ка область 

187,7 

метри кв 
   5 р  Задовільний стан 

 

 

 

 

 

 



 

                 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.03.2023 с. Великі Лучки                        № 1836 

 

Про  затвердження звіту про  експертну грошову    оцінку    земельної    

ділянки несільськогосподарського призначення,  

  яка   підлягає продажу 

 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтями 12, 122, 126, 127, 128 Земельного кодексу  України,   

Законом України «Про Державний земельний кадастр», статтями 13, 19 Закону 

України «Про оцінку земель», постанови Кабінету Міністрів України  від 22 

квітня 2009 р. № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з 

розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та 

комунальної власності», розглянувши заяву ТзОВ «РІД-СЕРВІС» про 

затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та подані 

документи, враховуючи рекомендації постійної комісії з  питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з 

метою сприяння соціально-економічному розвитку села, сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

      

    1. Затвердити звіт  про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, що намічена для продажу ТзОВ «РІД-

СЕРВІС» за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Ракошино, вулиця Бенедиківська,11, площею 2,2450 га, кадастровий номер – 

2122786800:11:101:0040 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води) під об’єктом нерухомого майна.  

   2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 

2122786800:11:101:0040) площею 2,2450 га., в сумі: 1 950 231,50 грн (один  



мільйон дев’ятсот п’ятдесят тисяч двісті тридцять одна грн. 50 коп). 

        3. Продати Товариству з обмеженою відповідальністю «РІД-СЕРВІС» 

земельну ділянку несільськогосподарського призначення загальною площею 

2,2450 га, (кадастровий номер 2122786800:11:101:0040), за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця 

Бенедиківська, 11, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і 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» за 1 950 231,50 грн (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят 

тисяч двісті тридцять одна грн. 50 коп) без ПДВ з розстроченням платежу на 

два роки. 

4. Розстрочення платежу надається Товариству з обмеженою 

відповідальністю «РІД-СЕРВІС»  за умови сплати ним протягом 30 календарних 

днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу не менш як 50 

відсотків частини платежу, що зараховується до місцевого бюджету. 

5. Суму авансового внеску в розмірі 164 754 грн ( сто шістдесят чотири 

тисячі сімсот п’ятдесят чотири грн) сплачену згідно з договором про сплату 

авансового внеску від 01.02.2023 року зарахувати до ціни продажу земельної 

ділянки (кадастровий номер 2122786800:11:101:0040) площею 2,2450 га. 

 6. Уповноважити сільського голову укласти з ТзОВ «РІД-СЕРВІС» 

договір купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер 

2122786800:11:101:0040) несільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Ракошино, вулиця Бенедиківська, 11, загальною площею 2,2450 га, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 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». 

7. Продаж земельної ділянки вчинити шляхом викупу та перерахуванням 

коштів Великолучківській сільській раді на відповідний розрахунковий 

рахунок.   

8. Товариству з обмеженою відповідальністю «РІД-СЕРВІС»: 

8.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог 

Земельного кодексу України. 



8.2. Оформити право власності на земельну ділянку площею 2,2450 га, 

(кадастровий номер 2122786800:11:101:0040), яка знаходиться за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця 

Бенедиківська, 11, згідно із Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

9. 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 дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. В. Лучки № 1837 
 

   

Про  затвердження мережі та штатної чисельності  закладів дошкільної 

освіти  Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

  

 

            Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

дошкільну освіту», з метою забезпечення належного функціонування та 

надання освітніх послуг закладами дошкільної освіти, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити штатну чисельність закладів дошкільної освіти 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік в кількості 164,935 штатних 

одиниць а саме:  

- Великолучківський заклад дошкільної освіти № 1 Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області – штатна 

чисельність – 19,7 од. ;  

- Великолучківський заклад дошкільної освіти № 2 Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області – штатна 

чисельність – 35,225 од.;  

- Зняцівський заклад дошкільної освіти Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області – штатна чисельність 11,6 од.;  

- Ракошинський заклад дошкільної освіти № 1 Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області – штатна 

чисельність – 16,27 од.;  

- Ракошинський заклад дошкільної освіти № 2 Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області – штатна 

чисельність – 5,8 од.;  

- Ракошинський заклад дошкільної освіти № 3 Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області – штатна 

чисельність – 13,525 од.;  

- Ракошинський заклад дошкільної освіти № 4 Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області – штатна 

чисельність – 8,52 од.;  

- Кальницький заклад дошкільної освіти Великолучківської сільської ради 

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

- Червенівський заклад дошкільної освіти Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області – штатна чисельність – 

23,075 од.;  



- Руськівський заклад дошкільної освіти Великолучківської сільської ради 

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

- Медведівський заклад дошкільної освіти Великолучківської сільської 

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

- Чопівський заклад дошкільної освіти Великолучківської сільської ради 

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

 

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Мотильчак М.А.) та постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, 

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

материнства, дитинства, опіки та національних меншин (Товт М.О.). 

 

 
 

 

Сільський голова                                             Василь КОШТУРА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
   

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. В. Лучки                            № 1838 
 

   

Про  затвердження мережі та штатної чисельності  закладів загальної 

середньої освіти Великолучківської сільської ради  на 2023 рік 

  

 

            Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

повну загальну середню освіту»,  відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 06 грудня 2010 р. № 1205  «Про затвердження Типових 

штатних нормативів закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603, з метою 

забезпечення належного функціонування та надання освітніх послуг закладами 

освіти, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити штатну чисельність закладів загальної середньої освіти 

Великолучківської сільської ради в кількості 441,67 од., а саме: 

- Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області 

– штатна чисельність 110,44 од.; 

- Зняцівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів   Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна 

чисельність 47,78 од.; 

- Ракошинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області 

– штатна чисельність 63,14 од.; 

- Кальницька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна 

чисельність 34,89 од.; 

- Великолучківська гімназія Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 26,86 од.; 

- Червенівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна 

чисельність 44,11 од.; 

- Ракошинська гімназія Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 26,56 од.; 



- Руськівська гімназія Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району  Закарпатської області – штатна чисельність 28,78 од.; 

- Медведівська гімназія Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 22,39 од.; 

- Драгинська гімназія Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району  Закарпатської області – штатна чисельність 30,16 од.; 

- Червенівська загальноосвітня школа І ступеня Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна 

чисельність 6,56 од.. 

 

   2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

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

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

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

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

опіки та національних меншин (Товт М.О.). 

 

 
 

 

Сільський голова                                           Василь КОШТУРА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. В. Лучки                        № 1839 

   

  Про затвердження мережі,  структури та штатної 

чисельності Великолучківської мистецької школи 

Великолучківської сільської ради на 2023 рік 

 

 Керуючись   статттями 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Закону України «Про культуру», відповідно до  

наказу Міністерства культури України від 13 березня 2019 року  № 192  «Про 

затвердження Примірних штатних нормативів мистецьких шкіл», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, охорони материнства, 

дитинства, опіки та національних меншин, сільська рада ВИРІШИЛА:     
            
1. Затвердити  структуру та штатну чисельність Великолучківської 

мистецької школи Великолучківської сільської ради на 2023 рік  у кількості 

51,5  штатних одиниць: 

1.1. Директор - 1 шт. од.  

1.2. Заступник директора - 1 шт. од. 

1.3. Викладач – 45 шт. од.: 

- викладач фортепіано – 11 шт. од.; 

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

- викладач духових інструментів – 2 шт. од.; 

- викладач образотворчого мистецтва – 5 шт. од.; 

- викладач скрипки, віолончелі – 3 шт. од.; 

- викладач баяну, акордеону – 4 шт. од.; 

- викладач-концертмейстер – 2 шт. од.; 

- викладач хорового класу – 2 шт. од.; 

- викладач хореографії – 2 шт. од.; 

- викладач гітари – 3 шт. од.; 

- викладач вокалу – 2 шт. од.; 

- викладач театрального мистецтва – 1 шт. од. 

- викладач фізичного виховання і спорту – 3 шт. од. 

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

1.5. Прибиральниця – 2 шт. од. 

1.6. Опалювач – 2 шт. од. 

 

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

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



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

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

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

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

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (Рубіш М.А.). 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Василь  КОШТУРА 

 

 



 

   

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. В. Лучки                          № 1840 
 

Про затвердження  структури та штатної чисельності 

закладів  культури Великолучківської сільської ради на 2023 рік 
 

 

               Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про культуру», наказом 

Міністерства культури України від 20 вересня 2011 року № 767/0/16-11 «Про 

затвердження примірних нормативів клубних закладів, центрів народної 

творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і 

установ державної та комунальної форми власності сфери культури», наказом 

Міністерства культури України від 22 серпня 2012 року  № 900 «Про 

затвердження примірної структури та примірних штатних розписів 

комунальних бібліотек» та відповідно до рішення першого пленарного 

засідання сьомої сесії Великолучківської сільської ради восьмого скликання від 

15 квітня 2021 р. № 388 «Про  початок проведення отимізації та реорганізації 

мережі сільських та бібліотечних закладів культури  Великолучківської 

сільської ради»,  сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Визначити та затвердити структуру та штатну чисельність закладів 

культури Великолучківської сільської ради на 2023 рік в кількості: 

Будинок культури с. Великі Лучки – 3 штатні одиниці, в тому числі: 

- директор – 1 шт. од.; 

- керівник художній – 1 шт. од.; 

- прибиральник службових приміщень – 1 шт. од. 

Будинок культури с. Ракошино – 3 штатні одиниці, в тому числі: 

- директор – 1 шт. од.; 

- керівник художній – 1 шт. од.; 

- прибиральник службових приміщень – 1 шт. од. 

Сільський клуб с. Червеньово – 1 штатна одиниця - завідувач. 

Сільський клуб с. Кальник – 1 штатна одиниця - завідувач. 

      Бібліотека с. Великі Лучки – 1 штатна одиниця - провідний 

бібліотекар; 

      Бібліотека с. Червеньово  – 1 штатна одиниця - провідний бібліотекар; 

      Бібліотека с. Кальник  – 1 штатна одиниця - провідний бібліотекар; 

      Бібліотека с. Ракошино  – 1 штатна одиниця - провідний бібліотекар. 



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

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

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

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

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

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

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (Рубіш М.А.) 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Василь КОШТУРА 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023  с. В. Лучки                    № 1841 

 

Про застосування кошторисної заробітної плати, яка враховується при 

визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, 

що здійснюються за рахунок коштів бюджету Великолучківської 

сільської ради на 2023 рік 

 

   З метою створення єдиного підходу до встановлення розміру 

кошторисної заробітної плати, який буде застосовуватися при здійсненні 

будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

ремонту, технічного переоснащення об’єктів) на території Великолучківської 

сільської ради із залученням бюджетних коштів, керуючись статтею                        

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово  - 

комунального господарства України від 20.10.2016 року № 281 «Про 

затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, 

який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів (із 

змінами)», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 листопада 

2016 р. за № 1469/29599, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.  Встановити, що розмір кошторисної заробітної плати при визначенні 

вартості робіт будівництва на території Великолучківської сільської ради 

становить 15328,00 гривень, що відповідає середньому розряду складності 

робіт 3,8 при виконанні таких робіт у звичайних умовах. 

2. Встановити, що цей показник призначений для врахування замовником 

(інвестором) при визначенні вартості будівництва на стадії розроблення 

кошторисної документації і враховується замовником у складі вихідних 

даних на проектування. 

3. При складанні та погодженні договірної ціни та при здійсненні 

розрахунків за виконані обсяги будівельних робіт замовники будівництва 

приймають рішення по кожному об’єкту, виходячи з виду будівництва, 



особливостей здійснення  будівельних робіт на об’єкти та виходячи з 

фінансових можливостей. 

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 
 



                                                                                            

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 22.03.2023 с. Великі Лучки                       № 1842 

 

Про повернення та передачу частини приміщень  дільничної лікарні  

     

 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розглянувши листи КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Великолучківської територіальної громади» 

Великолучківської сільської ради від 15.03.2023 р. № 266/01-11 та КНП 

«Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги» 

Закарпатської обласної ради від 07.03.2023 р. № 279-01,  Великолучківська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Повернути на баланс Великолучківської сільської ради частину 

приміщення дільничної лікарні за адресою: вул. Бенедиківська, 2,                             

с. Бенедиківці (Ракошинська АЗПСМ, площею 45,5 м²).  

2. Передати з балансу Великолучківської сільської ради в оперативне 

управління з правами балансоутримувача частину приміщення дільничної 

лікарні за адресою: вул. Бенедиківська, 2, с. Бенедиківці (Ракошинська 

АЗПСМ, площею 45,5 м²) КНП «Закарпатському територіальному центру 

екстреної медичної допомоги» Закарпатської обласної ради. 

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру Великолучківської сільської ради Фенчак Т.В. та в. о. головного 

лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Великолучківської територіальної громади» Великолучківської сільської 

ради Лані В.Ю. підготувати відповідний акт прийому-передачі та подати на 

затвердження сільському голові.   

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру Великолучківської сільської ради Фенчак Т.В. та директору                  

КНП «Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги» 

Закарпатської обласної ради Білинець Ф.В. підготувати відповідний акт 

прийому-передачі та подати на затвердження сільському голові.   

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради               

Зозулю І.І.        

      
  

Сільський голова                                                                Василь КОШТУРА 



 
                                                                                             
 

                                                                                                     

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. Великі Лучки                     № 1843 

 

Про надання згоди на суборенду 

земельної ділянки 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 96 Земельного кодексу 

України, статті 8 Закону України «Про оренду землі», розглянувши заяву 

Товариства з обмеженою відповідальністю «НАДС ГАРДЕН» та подані 

документи, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «НАДС 

ГАРДЕН», код ЄДРПОУ 42452734 на право на передачу в суборенду 

наступних земельних ділянок: 

1.1. земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 

18,0836 га з кадастровим номером 2122783400:07:000:0010, яка розташована 

на території Кальницької сільської ради  Мукачівського району без  зміни її 

цільового призначення. 

1.2. земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 

17,4773 га з кадастровим номером 2122783400:07:000:0009, яка розташована 

на території Кальницької сільської ради  Мукачівського району без  зміни її 

цільового призначення. 

2. При укладанні договору суборенди земельної ділянки визначити 

наступне: 

2.1. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні 

обмежуватись умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити 

йому. 

2.2. Строк суборенди земельної ділянки не може перевищувати строку, 

визначеного договором оренди землі. 

2.3. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди 

припиняється. 

3. Зобов’язати землекористувачів: 

3.1. Укласти договір суборенди земельної ділянки. 



3.2. Здійснити державну реєстрацію права суборенди на земельну 

ділянку у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.3. Забезпечити використання земельної ділянки за цільовим 

призначенням з дотриманням вимог природоохоронного законодавства, 

дотримуватись обов’язків встановлених статтею 96 Земельного кодексу 

України. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                                     Василь  Коштура 

  

 

 



                                                                                                                                                     

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята  сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. Великі Лучки                             № 1844 
 

 

Про  реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки   

 
 

           Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про 

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

України, статей 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши 

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою та подані документи Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади 

Великолучківської сільської  ради земельні ділянки:  

1.1. с. Кайданово, вул. Кайданівська, 103, площею 0,3042 га з кадастровим 

номером 2122786800:03:101:0014, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі; 

          1.2. с. Ракошино, урочище «Огород»  площею 5,9207 га з кадастровим 

номером 2122786800:07:025:0895, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва; 

2. Зареєструвати вище наведені земельні ділянки за Великолучківською 

сільською радою. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою        

(Шимон В.В.).  

 

 

Сільський голова                                                                           Василь КОШТУРА 
  

 



 
                                                                                             
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1845 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Сідун Владислава Івановича, 

мешканця вул. Жовтнева (Янути Петра), 74, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

12.12.2022 р. № НВ-0501097972022, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122781200:10:105:0301, яка розташована за адресою: вул. Янути Петра, 74,            

с. Великі Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Сідун Владиславу Івановичу у власність, 

земельну ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122781200:10:105:0301, 

яка розташована за адресою: вул. Янути Петра, 74,  с. Великі Лучки, Мукачівський 

район, Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Сідун Владиславу Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 
                                                                                             
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1846 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Лелик Анатолія Анатолійовича, 

мешканця вул. Мукачівська, 199, технічну документацію із  землеустрою, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.01.2023 р.                 

№ НВ-9900773702023, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1369 га, кадастровий номер 

2122781200:10:105:0230, яка розташована за адресою: вул. Мукачівська, 201,            

с. Великі Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Лелик Анатолію Анатолійовичу у власність, 

земельну ділянку площею 0,1369 га, кадастровий номер 2122781200:10:105:0230, 

яка розташована за адресою: вул. Мукачівська, 201, с. Великі Лучки, Мукачівський 

район, Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Лелик Анатолію Анатолійовичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 
                                                                                             
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1847 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Лелик Анатолія Васильовича, 

мешканця вул. Мукачівська, 199, технічну документацію із  землеустрою, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.01.2023 р.                 

№ НВ-9900772912023, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1489 га, кадастровий номер 

2122781200:10:105:0232, яка розташована за адресою: вул. Мукачівська,199,            

с. Великі Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Лелик Анатолію Васильовичу у власність, 

земельну ділянку площею 0,1489 га, кадастровий номер 2122781200:10:105:0232, 

яка розташована за адресою: вул. Мукачівська,199, с. Великі Лучки, Мукачівський 

район, Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Лелик Анатолію Васильовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 
                                                                                             
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1848 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Проць Миколи 

Володимировича, мешканця вул. Лісна, 59, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

24.09.2021 р. № НВ-6316041372021, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0830 га, кадастровий номер 

2122781200:10:104:0231, яка розташована за адресою: вул. Лісна, 59, с. Великі 

Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Проць Миколі Володимировичу у власність, 

земельну ділянку площею 0,0830 га, кадастровий номер 2122781200:10:104:0231, 

яка розташована за адресою: вул. Лісна, 59, с. Великі Лучки, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Проць Миколі Володимировичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 



 
                                                                                             
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1849 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Туряниця Наталії Стефанівни, 

мешканки вул. Н. Конституції, 72, технічну документацію із  землеустрою, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.02.2022 р.                 

№ НВ-6800396132022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0684 га, кадастровий номер 

2122781200:10:105:0290, яка розташована за адресою: вул. Н. Конституції, 72,       

с. Великі Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Туряниця Наталії Стефанівні у власність, 

земельну ділянку площею 0,0684 га, кадастровий номер 2122781200:10:105:0290, 

яка розташована за адресою: вул. Н. Конституції, 72, с. Великі Лучки, 

Мукачівський район, Закарпатська область для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Туряниця Наталії Стефанівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1850 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Балог Любов-Зоряни Василівни, 

мешканки вул. Центральна, 38 (колишня Гагаріна, 38), технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

14.02.2022 р. № НВ-3200531262022, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1310 га, кадастровий номер 

2122781200:10:104:0251, яка розташована за адресою: вул. Центральна, 38 

(колишня Гагаріна, 38), с. Великі Лучки, Мукачівський район, Закарпатська 

область.  

2. Передати громадянці Балог Любов-Зоряні Василівні у власність, 

земельну ділянку площею 0,1310 га, кадастровий номер 2122781200:10:104:0251, 

яка розташована за адресою: вул. Центральна, 38 (колишня Гагаріна, 38), с. Великі 

Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Балог Любов-Зоряні Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1851 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Удут Івана Георгійовича, 

мешканця вул. Августина Волошина, 31 (колишня Фрунзе, 31), технічну 

документацію із  землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 24.06.2022 р. № НВ-0500677272022, враховуючи рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою та подані документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2482 га, кадастровий номер 

2122781200:10:101:0153, яка розташована за адресою: вул. Августина Волошина, 

31 (колишня Фрунзе, 31), с. Великі Лучки, Мукачівський район, Закарпатська 

область.  

2. Передати громадянину Удут Івану Георгійовичу у власність, земельну 

ділянку площею 0,2482 га, кадастровий номер 2122781200:10:101:0153, яка 

розташована за адресою: вул. Августина Волошина, 31 (колишня Фрунзе, 31),         

с. Великі Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Удут Івану Георгійовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1852 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Кепіч Марії Іванівни, мешканки 

вул. Головна, 104 (колишня Горького, 104), технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

21.02.2022 р. № НВ-7300191632022, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122781200:10:101:0152, яка розташована за адресою: вул. Головна, 104 (колишня 

Горького, 104), с. Великі Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Кепіч Марії Іванівній у власність, земельну 

ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122781200:10:101:0152, яка 

розташована за адресою: вул. Головна, 104 (колишня Горького, 104), с. Великі 

Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Кепіч Марії Іванівній звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1853 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Луканинець Марії Деметерівни, 

мешканки вул. Дружби, 4, технічну документацію із  землеустрою, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.07.2022 р.                 

№ НВ-3200894622022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1190 га, кадастровий номер 

2122781200:10:105:0295, яка розташована за адресою: вул. Дружби, 4, с. Великі 

Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Луканинець Марії Деметерівні у власність, 

земельну ділянку площею 0,1190 га, кадастровий номер 2122781200:10:105:0295, 

яка розташована за адресою: вул. Дружби, 4, с. Великі Лучки, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Луканинець Марії Деметерівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 

 



 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1854 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Жаркова Марії Карлівни, 

мешканки вул. Головна, 174, технічну документацію із  землеустрою, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 27.01.2023 р.                 

№ НВ-1200068442023, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122781200:10:101:0162, яка розташована за адресою: вул. Головна, 174, с. Великі 

Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Жаркова Марії Карлівні у власність, земельну 

ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122781200:10:101:0162, яка 

розташована за адресою: вул. Головна, 174, с. Великі Лучки, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Жаркова Марії Карлівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1855 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Валла Василя Васильовича, 

мешканця вул. Шевченка, 32, технічну документацію із  землеустрою, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.02.2023 р.                 

№ НВ-9912061532023, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2042 га, кадастровий номер 

2122781200:10:104:0207, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 32, с. Великі 

Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Валла Василю Васильовичу у власність, 

земельну ділянку площею 0,2042 га, кадастровий номер 2122781200:10:104:0207, 

яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 32, с. Великі Лучки, Мукачівський 

район, Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Валла Василю Васильовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1856 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Голод Анастасії Андріївни, 

мешканки вул. Янути Петра, 9, технічну документацію із  землеустрою, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.02.2023 р.                 

№ НВ-9912661532023, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1077 га, кадастровий номер 

2122781200:10:103:0121, яка розташована за адресою: вул. Галаська, 61, с. Великі 

Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Голод Анастасії Андріївні у власність, земельну 

ділянку площею 0,1077 га, кадастровий номер 2122781200:10:103:0121, яка 

розташована за адресою: вул. Галаська, 61, с. Великі Лучки, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Голод Анастасії Андріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1857 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Пасіка Стефана Васильовича, 

мешканця вул. Шевченка, 13, с. Великі Лучки, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

07.02.2023 р. № НВ-3500091092023, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122781200:10:104:0257, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 13, с. Великі 

Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Пасіка Стефану Васильовичу у власність, 

земельну ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122781200:10:104:0257, 

яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 13, с. Великі Лучки, Мукачівський 

район, Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Пасіка Стефану Васильовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1858 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Решетар Василя Васильовича, 

мешканця с. Червеньово, 437, технічну документацію із  землеустрою, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.06.2022 р. № НВ-

2600286502022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122782800:14:002:0180, яка розташована за адресою: с. Червеньово, 437, 

Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Решетар Василю Васильовичу у власність, 

земельну ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122782800:14:002:0180, 

яка розташована за адресою: с. Червеньово, 437, Мукачівський район, Закарпатська 

область для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Решетар Василю Васильовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1859 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Гойда Вікторії Іванівни, 

мешканки с. Червеньово, 193, технічну документацію із  землеустрою, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.02.2022 р. № НВ-

2105464682022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122782800:14:001:0123, яка розташована за адресою: с. Червеньово, 193, 

Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Гойда Вікторії Іванівні у власність, земельну 

ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122782800:14:001:0123, яка 

розташована за адресою: с. Червеньово, 193, Мукачівський район, Закарпатська 

область для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Гойда Вікторії Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1860 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Незбайло Івана Івановича, 

мешканця с. Червеньово, 220, технічну документацію із  землеустрою, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.10.2022 р. № НВ-

9903833512022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122782800:14:001:0125, яка розташована за адресою: с. Червеньово, 220, 

Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Незбайло Івану Івановичу у власність, земельну 

ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122782800:14:001:0125, яка 

розташована за адресою: с. Червеньово, 220, Мукачівський район, Закарпатська 

область для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Незбайло Івану Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1861 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Бенце Марини Степанівни, 

мешканки с. Зняцьово, вул. Миру, 52, технічну документацію із  землеустрою, 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.11.2022 р.    

№ НВ-6100576742022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2316 га, кадастровий номер 

2122782800:10:001:0161, яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Миру, 52, 

Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Бенце Марині Степанівні у власність, земельну 

ділянку площею 0,2316 га, кадастровий номер 2122782800:10:001:0161, яка 

розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Миру, 52, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Бенце Марині Степанівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1862 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Пінджоля Наталки Василівни, 

мешканки с. Зняцьово, вул. Гойди, 55, технічну документацію із  землеустрою, 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.01.2023 р.    

№ НВ-5900001302023, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122782800:10:001:0166, яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Гойди, 55, 

Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Пінджоля Наталці Василівні у власність, земельну 

ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122782800:10:001:0166, яка 

розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Гойди, 55, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Пінджоля Наталці Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 



 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1863 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Ковач Тетяни Михайлівни, 

мешканки с. Зняцьово, вул. Вишнева, 125, технічну документацію із  землеустрою, 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.08.2022 р.    

№ НВ-3500701752022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122782800:10:002:1190, яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Вишнева, 

125, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Ковач Тетяні Михайлівні у власність, земельну 

ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122782800:10:002:1190, яка 

розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Вишнева, 125, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Ковач Тетяні Михайлівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 



 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1864 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Андрейчик Івана Юрійовича, 

мешканця с. Зняцьово, вул. Вишнева, 138, технічну документацію із  землеустрою, 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 24.10.2022 р.    

№ НВ-6800889512022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122782800:10:002:0193, яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Вишнева, 

138, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Андрейчик Івану Юрійовичу у власність, 

земельну ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122782800:10:002:0193, 

яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Вишнева, 138, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Андрейчик Івану Юрійовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 



 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1865 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Костик Євгенія Михайловича, 

мешканця с. Зняцьово, вул. Центральна, 109, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

16.06.2022 р. № НВ-9900813332022, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122782800:10:002:0184, яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. 

Центральна, 34, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Костик Євгенію Михайловичу у власність, 

земельну ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122782800:10:002:0184, 

яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Центральна, 34, Мукачівський 

район, Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Костик Євгенію Михайловичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1866 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Товтин Івана Івановича, 

мешканця с. Зняцьово, вул. Вишнева, 128, технічну документацію із  землеустрою, 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.01.2023 р.       

№ НВ-1200733892022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122782800:10:002:0194, яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. 

Центральна, 77, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Товтин Івану Івановичу у власність, земельну 

ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122782800:10:002:0194, яка 

розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Центральна, 77, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Товтин Івану Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1867 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Біша Ростислава Ярославовича, 

мешканця с. Зняцьово, вул. Центральна, 41, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

28.11.2022 р. № НВ-3500846652022, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1750 га, кадастровий номер 

2122782800:10:002:0195, яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. 

Центральна, 41, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Біша Ростиславу Ярославовичу у власність, 

земельну ділянку площею 0,1750 га, кадастровий номер 2122782800:10:002:0195, 

яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Центральна, 41, Мукачівський 

район, Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Біша Ростиславу Ярославовичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 



 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1868 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Шкріба Оксани Володимирівни, 

мешканки с. Зняцьово, вул. Нова, 7, технічну документацію із  землеустрою, витяг 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.11.2022 р. № НВ-

2100310162022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2054 га, кадастровий номер 

2122782800:10:001:0015, яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Нова, 7, 

Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Шкріба Оксані Володимирівні у власність, 

земельну ділянку площею 0,2054 га, кадастровий номер 2122782800:10:001:0015, 

яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Нова, 7, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Шкріба Оксані Володимирівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1869 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Кундрик Михайла Юрійовича, 

мешканця с. Зняцьово, вул. Гойди, 47, технічну документацію із  землеустрою, 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.02.2023 р.     

№ НВ-4800112932023, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2018 га, кадастровий номер 

2122782800:10:001:0167, яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Гойди, 47, 

Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Кундрик Михайлу Юрійовичу у власність, 

земельну ділянку площею 0,2018 га, кадастровий номер 2122782800:10:001:0167, 

яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Гойди, 47, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Кундрик Михайлу Юрійовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1870 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Гаврішко Петра Васильовича, 

мешканця с. Зняцьово, вул. Вишнева, 126, технічну документацію із  землеустрою, 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 15.02.2022 р.     

№ НВ-5300460482022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122782800:10:002:0188, яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Вишнева, 

126, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Гаврішко Петру Васильовичу у власність, 

земельну ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122782800:10:002:0188, 

яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Вишнева, 126, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Гаврішко Петру Васильовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 



 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1871 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Прокоп Марії Іванівни, мешканки 

с. Зняцьово, вул. Центральна, 136, технічну документацію із  землеустрою, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.12.2021 р.  № НВ-

5919882612021, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122782800:10:002:0178, яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. 

Центральна, 136, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Прокоп Марії Іванівні у власність, земельну 

ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122782800:10:002:0178, яка 

розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Центральна, 136, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Прокоп Марії Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 



 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1872 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Гриньо Михайла Михайловича, 

мешканця с. Зняцьово, вул. Центральна, 75, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

23.02.2023 р.  № НВ-6300120202023, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2416 га, кадастровий номер 

2122782800:10:002:0197, яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. 

Центральна, 75, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Гриньо Михайлу Михайловичу у власність, 

земельну ділянку площею 0,2416 га, кадастровий номер 2122782800:10:002:0197, 

яка розташована за адресою: с. Зняцьово, вул. Центральна, 75, Мукачівський 

район, Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Гриньо Михайлу Михайловичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1873 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Петрецька Беатриси 

Олександрівни, мешканки с. Ракошино, вул. Заводська, 48, технічну документацію 

із  землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

18.01.2022 р.  № НВ-5600084422022, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2458 га, кадастровий номер 

2122786800:10:003:0194, яка розташована за адресою: с. Ракошино, вул. Заводська, 

48, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Петрецька Беатрисі Олександрівні у власність, 

земельну ділянку площею 0,2458 га, кадастровий номер 2122786800:10:003:0194, 

яка розташована за адресою: с. Ракошино, вул. Заводська, 48, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Петрецька Беатрисі Олександрівні звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1874 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Келемен Марини Георгіївни, 

мешканки с. Ракошино, вул. Кругова, 36, технічну документацію із  землеустрою, 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.09.2022 р.     

№ НВ-6800820752022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2379 га, кадастровий номер 

2122786800:10:101:0064, яка розташована за адресою: с. Ракошино, вул. Кругова, 

36, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Келемен Марині Георгіївні у власність, земельну 

ділянку площею 0,2379 га, кадастровий номер 2122786800:10:101:0064, яка 

розташована за адресою: с. Ракошино, вул. Кругова, 36, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Келемен Марині Георгіївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 



 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1875 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Лендєл Ганни Мигалівни, 

мешканки с. Бенедиківці, вул. Бенедиківська, 80, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

12.01.2022 р. № НВ-1200041312022, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1368 га, кадастровий номер 

2122786800:11:101:0118, яка розташована за адресою: с. Бенедиківці,                    

вул. Бенедиківська, 80, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Лендєл Ганні Мигалівні у власність, земельну 

ділянку площею 0,1368 га, кадастровий номер 2122786800:11:101:0118, яка 

розташована за адресою: с. Бенедиківці, вул. Бенедиківська, 80, Мукачівський 

район, Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Лендєл Ганні Мигалівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1876 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Бабіля Оксани Іванівни, 

мешканки с. Руське, вул. Європейська, 23 «а», технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

17.01.2022 р. № НВ-5100067772022, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122786800:11:101:0119, яка розташована за адресою: с. Бенедиківці,                    

вул. Бенедиківська, 124, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Бабіля Оксані Іванівні у власність, земельну 

ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122786800:11:101:0119, яка 

розташована за адресою: с. Бенедиківці, вул. Бенедиківська, 124, Мукачівський 

район, Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Бабіля Оксані Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1877 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Теліга Василя Васильовича, 

мешканця с. Бенедиківці, вул. Бенедиківська, 91, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

04.02.2022 р. № НВ-6500240692022, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1902 га, кадастровий номер 

2122786800:11:101:0121, яка розташована за адресою: с. Бенедиківці, вул. 

Бенедиківська, 91, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Теліга Василю Васильовичу у власність, 

земельну ділянку площею 0,1902 га, кадастровий номер 2122786800:11:101:0121, 

яка розташована за адресою: с. Бенедиківці, вул. Бенедиківська, 91, Мукачівський 

район, Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Теліга Василу Васильовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1878 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Пап Тетяни Юріївни, мешканки   

с. Руське, вул. Духновича, 120, технічну документацію із  землеустрою, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.02.2022 р. № НВ-

9900383742022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,25 га, кадастровий номер 2122786800:14:000:0369, 

яка розташована за адресою: с. Руське, вул. Конституції, 5, Мукачівський район, 

Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Пап Тетяні Юріївні у власність, земельну ділянку 

площею 0,25 га, кадастровий номер 2122786800:14:000:0369, яка розташована за 

адресою: с. Руське, вул. Конституції, 5, Мукачівський район, Закарпатська область 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Пап Тетяні Юріївні звернутися до державного 

реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну 

ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1879 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Варга Катерини Омелянівни, 

мешканки   с. Руське, вул. Конституції, 24, технічну документацію із  землеустрою,  

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1969 га, кадастровий номер 

2122786800:14:000:0365, яка розташована за адресою: с. Руське, вул. Конституції, 

24, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Варга Катерині Омелянівні у власність, земельну 

ділянку площею 0,1969 га, кадастровий номер 2122786800:14:000:0365, яка 

розташована за адресою: с. Руське, вул. Конституції, 24, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Варга Катерині Омелянівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1880 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Пензлик Івана Івановича, 

мешканця с. Чопівці, вул. Мічуріна, 5, технічну документацію із  землеустрою, 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 24.12.2021 р.     

№ НВ-6815341732021, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122786800:15:101:0091, яка розташована за адресою: с. Чопівці, вул. Мічуріна, 5, 

Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Пензлик Івану Івановичу у власність, земельну 

ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122786800:15:101:0091, яка 

розташована за адресою: с. Чопівці, вул. Мічуріна, 5, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Пензлик Івану Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1881 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Лендєл Магдалини Іванівни, 

мешканки с. Чопівці, вул. Вишнева, 4 «а», технічну документацію із  землеустрою, 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.01.2022 р.     

№ НВ-7100135482022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122786800:15:101:0094, яка розташована за адресою: с. Чопівці, вул. Вишнева,      

4 «а», Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Лендєл Магдалині Іванівні у власність, земельну 

ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122786800:15:101:0094, яка 

розташована за адресою: с. Чопівці, вул. Вишнева, 4 «а», Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Лендєл Магдалині Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1882 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Глагола Магдалини Петрівни, 

мешканки с. Чопівці, вул. Вишнева, 4, технічну документацію із  землеустрою, 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 24.01.2022 р.     

№ НВ-5600124402022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2270 га, кадастровий номер 

2122786800:15:101:0093, яка розташована за адресою: с. Чопівці, вул. Вишнева,      

4, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Глагола Магдалині Петрівні у власність, земельну 

ділянку площею 0,2270 га, кадастровий номер 2122786800:15:101:0093, яка 

розташована за адресою: с. Чопівці, вул. Вишнева, 4, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Глагола Магдалині Петрівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1883 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Анталовської Анастасії 

Михайлівни, мешканки с. Чопівці, вул. Мічуріна, 3, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

18.08.2021 р. № НВ-1216521502021, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122786800:15:101:0085, яка розташована за адресою: с. Чопівці, вул. Мічуріна, 3, 

Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Анталовській Анастасії Михайлівні у власність, 

земельну ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122786800:15:101:0085, 

яка розташована за адресою: с. Чопівці, вул. Мічуріна, 3, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Анталовській Анастасії Михайлівні 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 



 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1884 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Мотильчака Володимира 

Володимировича, мешканця с. Червеньово, вул. Нова, 4, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

14.02.2022 р. № НВ-9900525682022, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2042 га, кадастровий номер 

2122786800:15:101:0048, яка розташована за адресою: с. Чопівці, вул. Панька 

Семена, 1, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Мотильчак Володимиру Володимировичу у 

власність, земельну ділянку площею 0,2042 га, кадастровий номер 

2122786800:15:101:0048, яка розташована за адресою: с. Чопівці, вул. Панька 

Семена, 1, Мукачівський район, Закарпатська область для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Мотильчак Володимиру Володимировичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1885 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Бара Василя Федоровича, 

мешканця с. Кайданово, вул. Кайданівська, 71, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

11.02.2022 р. № НВ-7400549302022, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122786800:13:000:0279, яка розташована за адресою: с. Кайданово,                      

вул. Кайданівська, 71, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Бара Василю Федоровичу у власність, земельну 

ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122786800:13:000:0279, яка 

розташована за адресою: с. Кайданово, вул. Кайданівська, 71, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Бара Василю Федоровичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 



 

 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1886 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Малець Олександри Юріївни, 

мешканки м. Ужгород, вул. 8-Березня, 20/29, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

14.06.2022 р. № НВ-6100341212022, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122783400:10:101:0157, яка розташована за адресою: с. Кальник, вул. Борканюка, 

28, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Малець Олександрі Юріївні у власність, земельну 

ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122783400:10:101:0157, яка 

розташована за адресою: с. Кальник, вул. Борканюка, 28, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Малець Олександрі Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                    Василь  КОШТУРА 



 
                                                          
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1887 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Маркуліна Марини Антоніївни, 

мешканки м. Мукачево, вул. Маргітича, 27/1, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

13.12.2021 р. № НВ-4812639102021, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122783400:12:000:0142, яка розташована за адресою: с. Медведівці,                    

вул. Центральна, 38, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Маркуліна Марині Антоніївні у власність, 

земельну ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122783400:12:000:0142, 

яка розташована за адресою: с. Медведівці, вул. Центральна, 38, Мукачівський 

район, Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Маркуліна Марині Антоніївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                    Василь  КОШТУРА 

 



 
                                                                                             
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1888 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Тимко Марії Андріївни, 

мешканки вул. Головна, 102, с. Великі Лучки, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

22.12.2022 р. № НВ-5300976852022, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122781200:10:101:0161, яка розташована за адресою: вул. Головна, 102,                  

с. Великі Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Тимко Марії Андріївні у власність, земельну 

ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122781200:10:101:0161, яка 

розташована за адресою: вул. Головна, 102,  с. Великі Лучки, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Тимко Марії Андріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 



 
                                                                                             
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1889 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Цап Ольги Юріївни, мешканки 

вул. Грушевського, 11 «а», с. Великі Лучки, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

17.11.2022 р. № НВ-1200729432022, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2452 га, кадастровий номер 

2122781200:10:101:0155, яка розташована за адресою: вул. Грушевського, 11 «а»,                  

с. Великі Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Цап Ользі Юріївній у власність, земельну ділянку 

площею 0,2452 га, кадастровий номер 2122781200:10:101:0155, яка розташована за 

адресою: вул. Грушевського, 11 «а»,  с. Великі Лучки, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Цап Ользі Юріївній звернутися до державного 

реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну 

ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 

 



 
                                                                                             
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1890 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянина Шваб Василя Івановича, 

мешканця вул. Вишнева, 63, с. Великі Лучки, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

22.02.2023 р. № НВ-5100225892023, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1046 га, кадастровий номер 

2122781200:10:106:0236, яка розташована за адресою: вул. Вишнева, 63,                  

с. Великі Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянину Шваб Василю Івановичу у власність, земельну 

ділянку площею 0,1046 га, кадастровий номер 2122781200:10:106:0236, яка 

розташована за адресою: вул. Вишнева, 63,  с. Великі Лучки, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянину Шваб Василю Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 

 



 



 
                                                                                             
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1891 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Сітнікова Яни Федорівни, 

мешканки вул. Борканюка, 13, с. Кальник, технічну документацію із  землеустрою, 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.03.2023 р.      

№ НВ-0501322732023, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1111 га, кадастровий номер 

2122783400:10:102:0150, яка розташована за адресою: вул. Мукачівська, 56,                  

с. Кальник, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Сітнікова Яні Федорівній у власність, земельну 

ділянку площею 0,1111 га, кадастровий номер 2122783400:10:102:0150, яка 

розташована за адресою: вул. Мукачівська, 56, с. Кальник, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Сітнікова Яні Федорівній звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 

 



 
                                                                                             
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1892 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Круховська Ольги Андріївни, 

мешканки вул. Індустріальна, 5/7, м. Мукачево, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

23.02.2023 р. № НВ-1200202162023, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122783400:10:102:0152, яка розташована за адресою: вул. Гагаріна, 2, с. Кальник, 

Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Круховська Ользі Андріївній у власність, 

земельну ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122783400:10:102:0152, 

яка розташована за адресою: вул. Гагаріна, 2, с. Кальник, Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Круховська Ользі Андріївній звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 



 

 



 
                                                                                             
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1893 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Ковач Валентини Михайлівни, 

мешканки вул. Центральна, 63, с. Медведівці, технічну документацію із  

землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

26.12.2022 р. № НВ-0700719812022, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1437 га, кадастровий номер 

2122783400:12:000:0150, яка розташована за адресою: вул. Центральна, 63,               

с. Медведівці, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Ковач Валентині Михайлівні у власність, 

земельну ділянку площею 0,1437 га, кадастровий номер 2122783400:12:000:0150, 

яка розташована за адресою: вул. Центральна, 63, с. Медведівці, Мукачівський 

район, Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Ковач Валентині Михайлівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 

 



 
                                                                                             
  

                                                                                          

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023        с. Великі Лучки                         № 1894 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та  передачу земельної  ділянки у 

власність 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву громадянки Двірна Олександри 

Володимирівни, що зареєстрована в м. Донецьк, вулиця 50-річчя СРСР, будинок 

155, кв. 4, технічну документацію із  землеустрою, витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 17.11.2022 р. № НВ-9904878932022, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою та подані документи, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0622 га, кадастровий номер 

2122783400:11:000:0058, яка розташована за адресою: с. Кузьмино, 14 «а», 

Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянці Двірна Олександрі Володимирівні у власність, 

земельну ділянку площею 0,0622 га, кадастровий номер 2122783400:11:000:0058, 

яка розташована за адресою: с. Кузьмино, 14 «а», Мукачівський район, 

Закарпатська область для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

3. Пропонувати громадянці Двірна Олександрі Володимирівні звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                          Василь  КОШТУРА 



 



 
                                                                                                                        

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев′ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

    22.03.2023                                  с. Великі Лучки                                 №  1895 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачу земельної ділянки у спільну часткову власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку 

 
              Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 87, 88, 116, 118, 121 

Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадян Фенчак Тетяни 

Іванівни та Басінської Тетяни Іванівни, мешканців вул. Мукачівська, 168,             

с. Великі Лучки, технічну документацію із  землеустрою, витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 01.02.2022 р. № НВ-

6800279192022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0708 га, кадастровий номер 

2122781200:10:106:0219, яка розташована за адресою: вул. Мукачівська, 168,  

с. Великі Лучки, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянам Фенчак Тетяні Іванівній та Басінській Тетяні 

Іванівній у спільну часткову власність (розмір частки ½), земельну ділянку 

площею 0,0708  га, кадастровий номер 2122781200:10:106:0219, яка розташована 

за адресою:  вул. Мукачівська, 168, с Великі Лучки, Мукачівський район, 

Закарпатська область, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка ).  

3. Пропонувати громадянам Фенчак Тетяні Іванівній та Басінській Тетяні 

Іванівній звернутися до державного реєстратора із заявою про державну 

реєстрацію права спільної часткової власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                       Василь  КОШТУРА 
 

 



 



                                                                                                                       
 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев′ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

    22.03.2023                               с. Великі Лучки                                    №  1896 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачу земельної ділянки у спільну часткову власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку 

 
              Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 12, 87, 88, 116, 118, 121 

Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадян Больог Маргарити 

Яношівни та Больог Ірини Емерихівни, мешканців вул. Європейська, 153,          

с. Ракошино, технічну документацію із  землеустрою, витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 05.07.2022 р. № НВ-

3200815662022, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та подані 

документи, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2122786800:10:103:0197, яка розташована за адресою вул. Європейська, 153, с. 

Ракошино, Мукачівський район, Закарпатська область.  

2. Передати громадянам Больог Маргариті Яношівній та Больог Ірині 

Емерихівній у спільну часткову власність (розмір частки ½), земельну ділянку 

площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122786800:10:103:0197, яка 

розташована за адресою вул. Європейська, 153, с. Ракошино, Мукачівський 

район, Закарпатська область, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка ).  

3. Пропонувати громадянам Больог Маргариті Яношівній та Больог Ірині 

Емерихівній звернутися до державного реєстратора із заявою про державну 

реєстрацію права спільної часткової власності на земельну ділянку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

Сільський голова                                                                    Василь  КОШТУРА 

 



 

              

    

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. Великі Лучки                              №  1897 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється та 

зміну цільового призначення земельної ділянки 

 

            Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 20, 91, 186 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву громадянина Логойда Віталія Павловича, 

мешканця вул. Пражська, 2 «г», с. Кайданово, Мукачівський район про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки при 

зміні її цільового призначення та подані матеріали,  враховуючи рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

середовища та благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки при зміні її цільового призначення із «для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)» на «для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі», за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,                    

с. Кайданово, вул. Пражська, 2 «г». 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, що перебуває у  

приватній власності  громадянина Логойда Віталія Павловича, загальною 

площею 0,2500 га, кадастровий номер 2122786807:00:000:0010, із «для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» на «для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі», за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,                    

с. Кайданово, вул. Пражська, 2 «г». 

3. Пропонувати гр. Логойда Віталію Павловичу звернутися до 

Державного реєстратора для внесення відповідних змін до Державного 

реєстру  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у зв’язку із зміною 

цільового призначення земельної ділянки. 

4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.).                                                            

Сільський голова                                                                   Василь КОШТУРА 



 
                                                                                            
 

                                                                                                     

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. Великі Лучки                     № 1898 

Про надання дозволу на 

викуп земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

 

   Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 122, 127, 128, 134 

Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій»,   

розглянувши заяву громадянина Попович Андрія Івановича, мешканця вул. 

Тиха,  4, м. Мукачево про надання дозволу на викуп земельних  ділянок, 

витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права від 24.01.2022 № 296057974 та                   

№ 296023584, свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 

15.09.2006 та від 13.02.2007 року, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою та подані документи, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Попович Андрію Івановичу дозвіл на викуп: 

1.1. земельної ділянки площею 0,1097 га кадастровий номер 

2122786800:07:001:1517 для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості, під об’єктом нерухомого майна, що перебуває у 

власності громадянина Попович Андрія Івановича та розташована за адресою 

вул. Латорична, 51/1а, с. Ракошино, Мукачівський район, Закарпатська 

область. 

1.2. земельної ділянки площею 0,2591 га кадастровий номер 

2122786800:07:001:1518  для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, під об’єктом нерухомого майна, що 

перебуває у власності громадянина Попович Андрія Івановича та 

розташована за адресою вул. Латорична, 51/1б, с. Ракошино, Мукачівський 

район, Закарпатська область. 

2. Сільському голові укласти договір із земельно-оціночною 

ліцензійною організацією та виготовити експертну грошову оцінку 



земельних ділянок, визначених у пункті 1 цього рішення для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, під 

об’єктом нерухомого майна в установленому законом порядку.     

3. Пропонувати громадянину Попович Андрію Івановичу укласти 

договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 

ділянки 10% від нормативної грошової оцінки для виготовлення експертної 

грошової оцінки. 

4. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подати на 

затвердження сільської  ради у встановленому законом порядку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                                Василь  КОШТУРА 

 



 

 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. Великі Лучки                    № 1899 

Про надання дозволу на 

викуп земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

 

   Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 122, 127, 128, 134 

Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій»,   

розглянувши заяву директора ТзОВ «Корадо Каннінг Інкорпорейтед» 

Олефіренко Ю. М. про надання дозволу на викуп земельних  ділянок, витяги 

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

іншого речового права від 24.01.2022 № 296032804, № 296049606,                   

№ 296055741 та подані документи, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Корадо Каннінг 

Інкорпорейтед» дозвіл на викуп: 

1.1. земельної ділянки площею 0,0883 га кадастровий номер 

2122786800:07:001:1521 для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості, під об’єктом нерухомого майна, що перебуває у 

власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Корадо Каннінг 

Інкорпорейтед» та розташована за адресою вул. Латорична, 51/2,                     

с. Ракошино, Мукачівський район, Закарпатська область. 

1.2. земельної ділянки площею 0,5713 га кадастровий номер 

2122786800:07:001:1520 для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості, під об’єктом нерухомого майна, що перебуває у 

власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Корадо Каннінг 

Інкорпорейтед» та розташована за адресою вул. Латорична, 51/1,                     

с. Ракошино, Мукачівський район, Закарпатська область. 

1.3. земельної ділянки площею 0,0492 га кадастровий номер 

2122786800:07:001:1519 для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості, під об’єктом нерухомого майна, що перебуває у 



власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Корадо Каннінг 

Інкорпорейтед» та розташована за адресою вул. Латорична, 51/2,                     

с. Ракошино, Мукачівський район, Закарпатська область. 

2. Сільському голові укласти договір із земельно-оціночною 

ліцензійною організацією та виготовити експертну грошову оцінку 

земельних ділянок, визначених у пункті 1 цього рішення для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, під 

об’єктом нерухомого майна в установленому законом порядку.     

3. Пропонувати Товариству з обмеженою відповідальністю «Корадо 

Каннінг Інкорпорейтед»  укласти договір про оплату авансового внеску в 

рахунок оплати ціни земельної ділянки 10% від нормативної грошової оцінки 

для виготовлення експертної грошової оцінки. 

4. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подати на 

затвердження сільської  ради у встановленому законом порядку. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                                Василь  КОШТУРА 

 
 



 
                                                                                                
 

                                                                                                     

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. Великі Лучки                     № 1900 

 

 Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву директора Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Стимул» Голод Т.І. та подані документи, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, площею 0,0974 га, яка розташована за адресою           

вул. Центральна, 16, с. Великі Лучки, Мукачівський район, Закарпатська 

область.  

2. Пропонувати директору Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Стимул» Голод Т.І. звернутися до відповідної землевпорядної організації з 

метою замовлення виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.  

3. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

подати на розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.).                                                                               

 

Сільський голова                                                                   Василь  Коштура 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка)  

 



 
 

 

                                                                                                     

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. Великі Лучки                     № 1901 

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 енергії, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії 

(КВЦПЗ 14.02): 

-  площею 0,0030 га, кадастровий номер 2122786800:13:000:0297, на якій 

розміщено КТП-97 , що знаходиться за адресою: село Кайданово, 

Мукачівського району, Закарпатської області; 

- площею 0,0043 га, кадастровий номер 2122786800:13:000:0294, на якій 

розміщено КТП-98 , що знаходиться за адресою: село Кайданово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0027 га, кадастровий номер 2122786800:13:000:0296, на якій 

розміщено КТП-376 ,  що знаходиться за адресою: село Кайданово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0027 га, кадастровий номер 2122786800:13:000:0298, на якій 

розміщено КТП-445 , що знаходиться за адресою: село Кайданово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 



- площею 0,0034 га, кадастровий номер 2122783400:11:000:0060, на якій 

розміщено КТП-151 , що знаходиться за адресою: село Кузьмино, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0036 га, кадастровий номер  2122783400:13:000:0028, на якій 

розміщено КТП-152,  що знаходиться за адресою: село Руська Кучава, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0036 га, кадастровий номер  2122783400:12:000:0149, на якій 

розміщено КТП-158,  що знаходиться за адресою: село Медведівці, 

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 енергії:  

-  площею 0,0030 га, кадастровий номер 2122786800:13:000:0297, на якій 

розміщено КТП-97 , що знаходиться за адресою: село Кайданово, 

Мукачівського району, Закарпатської області; 

- площею 0,0043 га, кадастровий номер 2122786800:13:000:0294, на якій 

розміщено КТП-98 , що знаходиться за адресою: село Кайданово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0027 га, кадастровий номер 2122786800:13:000:0296, на якій 

розміщено КТП-376 ,  що знаходиться за адресою: село Кайданово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0027 га, кадастровий номер 2122786800:13:000:0298, на якій 

розміщено КТП-445 , що знаходиться за адресою: село Кайданово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0034 га, кадастровий номер 2122783400:11:000:0060, на якій 

розміщено КТП-151 , що знаходиться за адресою: село Кузьмино, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0036 га, кадастровий номер  2122783400:13:000:0028, на якій 

розміщено КТП-152,  що знаходиться за адресою: село Руська Кучава, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0036 га, кадастровий номер  2122783400:12:000:0149, на якій 

розміщено КТП-158,  що знаходиться за адресою: село Медведівці, 

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 дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. Великі Лучки                     № 1902 

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 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 енергії 

(КВЦПЗ 14.02): 

-  площею 0,0036 га, кадастровий номер 2122783400:10:101:0161, на якій 

розміщено КТП-148 , що знаходиться за адресою: село Кальник, 

Мукачівського району, Закарпатської області; 

- площею 0,0066 га, кадастровий номер 2122783400:10:101:0160, на якій 

розміщено ЗТП-149 , що знаходиться за адресою: село Кальник, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 2122783400:10:101:0159, на якій 

розміщено КТП-150 ,  що знаходиться за адресою: село Кальник, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0025 га, кадастровий номер 2122783400:10:101:0162, на якій 

розміщено КТП-156 , що знаходиться за адресою: село Кальник, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0025 га, кадастровий номер  2122783400:10:102:0151на якій 

розміщено КТП-157 , що знаходиться за адресою: село Кальник, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 



- площею 0,0025 га, (площею 0,0041 га, кадастровий номер  

2122786800:14:000:0385 на якій розміщено КТП - 105,  що знаходиться за 

адресою: село Руське , Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0027 га, кадастровий номер  2122786800:14:000:0386, на якій 

розміщено КТП-120,  що знаходиться за адресою: село Руське, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 2122786800:14:000:0384, на якій 

розміщено КТП-130, що знаходиться за адресою: село Руське, 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 енергії:  

-  площею 0,0036 га, кадастровий номер 2122783400:10:101:0161, на якій 

розміщено КТП-148 , що знаходиться за адресою: село Кальник, 

Мукачівського району, Закарпатської області; 

- площею 0,0066 га, кадастровий номер 2122783400:10:101:0160, на якій 

розміщено ЗТП-149 , що знаходиться за адресою: село Кальник, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 2122783400:10:101:0159, на якій 

розміщено КТП-150 ,  що знаходиться за адресою: село Кальник, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0025 га, кадастровий номер 2122783400:10:101:0162, на якій 

розміщено КТП-156 , що знаходиться за адресою: село Кальник, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0025 га, кадастровий номер  2122783400:10:102:0151на якій 

розміщено КТП-157 , що знаходиться за адресою: село Кальник, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0025 га, (площею 0,0041 га, кадастровий номер  

2122786800:14:000:0385 на якій розміщено КТП - 105,  що знаходиться за 

адресою: село Руське , Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0027 га, кадастровий номер  2122786800:14:000:0386, на якій 

розміщено КТП-120,  що знаходиться за адресою: село Руське, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 2122786800:14:000:0384, на якій 

розміщено КТП-130, що знаходиться за адресою: село Руське, 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 дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. Великі Лучки                     № 1903 

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 енергії, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії 

(КВЦПЗ 14.02): 

-  площею 0,0025 га, кадастровий номер 2122783400:14:000:0026, на якій 

розміщено КТП-153  , що знаходиться за адресою: село Шкуратівці, 

Мукачівського району, Закарпатської області; 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 2122786800:11:101:0127, на якій 

розміщено КТП-127  , що знаходиться за адресою: село Бенедиківці, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0036 га, кадастровий номер 2122786800:11:101:0129, на якій 

розміщено КТП-128, що знаходиться за адресою: село Бенедиківці, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0015 га, кадастровий номер 2122786800:11:101:0128, на якій 

розміщено КТП-129, що знаходиться за адресою: село Бенедиківці, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 



- площею 0,0023 га, кадастровий номер 2122786800:11:101:0130, на якій 

розміщено КТП-169 , що знаходиться за адресою: село Бенедиківці, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0035 га, кадастровий номер  2122782800:10:001:0164, на якій 

розміщено КТП-91, що знаходиться за адресою: село Зняцьово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0036 га, кадастровий номер  2122782800:10:001:0165, на якій 

розміщено ЗТП-106, що знаходиться за адресою: село Зняцьово, 

Мукачівського району, Закарпатської області.  

- площею 0,0037 га, кадастровий номер  2122782800:10:001:0162, на якій 

розміщено КТП-113, що знаходиться за адресою: село Зняцьово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0037 га, кадастровий номер  2122782800:10:001:0163, на якій 

розміщено КТП-494, що знаходиться за адресою: село Зняцьово, 

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 енергії:  

-  площею 0,0025 га, кадастровий номер 2122783400:14:000:0026, на якій 

розміщено КТП-153  , що знаходиться за адресою: село Шкуратівці, 

Мукачівського району, Закарпатської області; 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 2122786800:11:101:0127, на якій 

розміщено КТП-127  , що знаходиться за адресою: село Бенедиківці, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0036 га, кадастровий номер 2122786800:11:101:0129, на якій 

розміщено КТП-128, що знаходиться за адресою: село Бенедиківці, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0015 га, кадастровий номер 2122786800:11:101:0128, на якій 

розміщено КТП-129, що знаходиться за адресою: село Бенедиківці, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0023 га, кадастровий номер 2122786800:11:101:0130, на якій 

розміщено КТП-169 , що знаходиться за адресою: село Бенедиківці, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0035 га, кадастровий номер  2122782800:10:001:0164, на якій 

розміщено КТП-91, що знаходиться за адресою: село Зняцьово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0036 га, кадастровий номер  2122782800:10:001:0165, на якій 

розміщено ЗТП-106, що знаходиться за адресою: село Зняцьово, 

Мукачівського району, Закарпатської області.  



- площею 0,0037 га, кадастровий номер  2122782800:10:001:0162, на якій 

розміщено КТП-113, що знаходиться за адресою: село Зняцьово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0037 га, кадастровий номер  2122782800:10:001:0163, на якій 

розміщено КТП-494, що знаходиться за адресою: село Зняцьово, 

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 дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. Великі Лучки                     № 1904 

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 енергії, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії 

(КВЦПЗ 14.02): 

-  площею 0,0036 га, кадастровий номер 2122782800:14:002:0185, на якій 

розміщено КТП-104  , що знаходиться за адресою: село Червеньово, 

Мукачівського району, Закарпатської області; 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 2122782800:14:001:0128, на якій 

розміщено КТП-108  , що знаходиться за адресою: село Червеньово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0025 га, кадастровий номер 2122782800:14:002:0184, на якій 

розміщено КТП-118, що знаходиться за адресою: село Червеньово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0044 га, кадастровий номер 2122782800:14:001:0127, на якій 

розміщено КТП-266, що знаходиться за адресою: село Червеньово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 



- площею 0,0026 га, кадастровий номер 2122786800:15:101:0102, на якій 

розміщено КТП-123 , що знаходиться за адресою: село Чопівці, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0030 га, кадастровий номер  2122786800:15:101:0101, на якій 

розміщено КТП-523, що знаходиться за адресою: село Чопівці, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0059 га, кадастровий номер  2122782800:13:001:0021, на якій 

розміщено ЗТП-185, що знаходиться за адресою: село Кінлодь, 

Мукачівського району, Закарпатської області.  

- площею 0,0026 га, кадастровий номер  2122782800:13:001:0022, на якій 

розміщено КТП-110, що знаходиться за адресою: село Кінлодь, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер  2122782800:13:003:0003, на якій 

розміщено КТП-407, що знаходиться за адресою: село Кінлодь, 

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 енергії:  

-  площею 0,0036 га, кадастровий номер 2122782800:14:002:0185, на якій 

розміщено КТП-104  , що знаходиться за адресою: село Червеньово, 

Мукачівського району, Закарпатської області; 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 2122782800:14:001:0128, на якій 

розміщено КТП-108  , що знаходиться за адресою: село Червеньово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0025 га, кадастровий номер 2122782800:14:002:0184, на якій 

розміщено КТП-118, що знаходиться за адресою: село Червеньово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0044 га, кадастровий номер 2122782800:14:001:0127, на якій 

розміщено КТП-266, що знаходиться за адресою: село Червеньово, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 2122786800:15:101:0102, на якій 

розміщено КТП-123 , що знаходиться за адресою: село Чопівці, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0030 га, кадастровий номер  2122786800:15:101:0101, на якій 

розміщено КТП-523, що знаходиться за адресою: село Чопівці, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0059 га, кадастровий номер  2122782800:13:001:0021, на якій 

розміщено ЗТП-185, що знаходиться за адресою: село Кінлодь, 

Мукачівського району, Закарпатської області.  



- площею 0,0026 га, кадастровий номер  2122782800:13:001:0022, на якій 

розміщено КТП-110, що знаходиться за адресою: село Кінлодь, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер  2122782800:13:003:0003, на якій 

розміщено КТП-407, що знаходиться за адресою: село Кінлодь, 

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 дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. Великі Лучки                     № 1905 

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 енергії, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії 

(КВЦПЗ 14.02): 

-  площею 0,0009 га, кадастровий номер 2122781200:10:105:0298, на якій 

розміщено КТП-24 , що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області; 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 2122782800:12:004:0040, на якій 

розміщено КТП-109 , що знаходиться за адресою: село Драгиня, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0024 га, кадастровий номер 2122782800:12:008:0024, на якій 

розміщено КТП-115, що знаходиться за адресою: село Драгиня, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0088 га, кадастровий номер 2122782800:12:004:0039, на якій 

розміщено КТП-409, що знаходиться за адресою: село Драгиня, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 



- площею 0,0027га, кадастровий номер 2122786800:10:103:0207, на якій 

розміщено КТП-95, що знаходиться за адресою: село Ракошино, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0031га, кадастровий номер  2122786800:10:102:0179, на якій 

розміщено КТП-117, що знаходиться за адресою: село Ракошино, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0027 га, кадастровий номер  2122786800:10:101:0065, на якій 

розміщено КТП-124, що знаходиться за адресою: село Ракошино, 

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 енергії:  

-  площею 0,0009 га, кадастровий номер 2122781200:10:105:0298, на якій 

розміщено КТП-24 , що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області; 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 2122782800:12:004:0040, на якій 

розміщено КТП-109 , що знаходиться за адресою: село Драгиня, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0024 га, кадастровий номер 2122782800:12:008:0024, на якій 

розміщено КТП-115, що знаходиться за адресою: село Драгиня, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0088 га, кадастровий номер 2122782800:12:004:0039, на якій 

розміщено КТП-409, що знаходиться за адресою: село Драгиня, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0027га, кадастровий номер 2122786800:10:103:0207, на якій 

розміщено КТП-95, що знаходиться за адресою: село Ракошино, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0031га, кадастровий номер  2122786800:10:102:0179, на якій 

розміщено КТП-117, що знаходиться за адресою: село Ракошино, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0027 га, кадастровий номер  2122786800:10:101:0065, на якій 

розміщено КТП-124, що знаходиться за адресою: село Ракошино, 

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 дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. Великі Лучки                     № 1906 

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 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 енергії 

(КВЦПЗ 14.02): 

-  площею 0,0036 га, кадастровий номер 2122781200:10:101:0157, на якій 

розміщено КТП-2, що знаходиться за адресою: с. Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області; 

-  площею 0,0027 га, кадастровий номер 2122781200:10:106:0233, на якій 

розміщено КТП-5, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0029 га, кадастровий номер 2122781200:10:105:0300, на якій 

розміщено КТП-26,  що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0033 га, кадастровий номер 2122781200:10:104:0256, на якій 

розміщено КТП-30, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0012 га, кадастровий номер 2122781200:10:104:0254 на якій 

розміщено КТП-31, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 



- площею 0,0041 га, кадастровий номер 2122781200:10:104:0253 на якій 

розміщено ЗТП-32,  що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0024 га, кадастровий номер 2122781200:10:102:0223 на якій 

розміщено КТП-33,  що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0045 га, кадастровий номер 2122781200:10:106:0231, на якій 

розміщено ЗТП-41, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0032 га, кадастровий номер 2122781200:10:106:0232, на якій 

розміщено КТП-42, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0032 га, кадастровий номер 2122781200:10:105:0296, на якій 

розміщено КТП-47, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0017 га, кадастровий номер 2122781200:10:103:0401, на якій 

розміщено КТП-85, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0038 га, кадастровий номер 2122781200:10:104:0255, на якій 

розміщено КТП-87, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0021 га, кадастровий номер 2122781200:10:106:0234, на якій 

розміщено КТП-385, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0013 га, кадастровий номер 2122781200:10:103:0402, на якій 

розміщено КТП-138, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0030 га, кадастровий номер 2122781200:10:102:0224, на якій 

розміщено КТП-444,  що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0046 га, кадастровий номер 2122781200:10:101:0156, на якій 

розміщено КТП-477, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

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 енергії:  

-  площею 0,0036 га, кадастровий номер 2122781200:10:101:0157, на якій 

розміщено КТП-2, що знаходиться за адресою: с. Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області; 



-  площею 0,0027 га, кадастровий номер 2122781200:10:106:0233, на якій 

розміщено КТП-5, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0029 га, кадастровий номер 2122781200:10:105:0300, на якій 

розміщено КТП-26,  що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0033 га, кадастровий номер 2122781200:10:104:0256, на якій 

розміщено КТП-30, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0012 га, кадастровий номер 2122781200:10:104:0254 на якій 

розміщено КТП-31, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0041 га, кадастровий номер 2122781200:10:104:0253 на якій 

розміщено ЗТП-32,  що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0024 га, кадастровий номер 2122781200:10:102:0223 на якій 

розміщено КТП-33,  що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0045 га, кадастровий номер 2122781200:10:106:0231, на якій 

розміщено ЗТП-41, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0032 га, кадастровий номер 2122781200:10:106:0232, на якій 

розміщено КТП-42, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0032 га, кадастровий номер 2122781200:10:105:0296, на якій 

розміщено КТП-47, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0017 га, кадастровий номер 2122781200:10:103:0401, на якій 

розміщено КТП-85, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0038 га, кадастровий номер 2122781200:10:104:0255, на якій 

розміщено КТП-87, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0021 га, кадастровий номер 2122781200:10:106:0234, на якій 

розміщено КТП-385, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0013 га, кадастровий номер 2122781200:10:103:0402, на якій 

розміщено КТП-138, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 



- площею 0,0030 га, кадастровий номер 2122781200:10:102:0224, на якій 

розміщено КТП-444,  що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

- площею 0,0046 га, кадастровий номер 2122781200:10:101:0156, на якій 

розміщено КТП-477, що знаходиться за адресою: село Великі Лучки, 

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 дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. Великі Лучки                     № 1907 

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 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 проекту 

землеустрою та надання земельної ділянки в оренду для розміщення, 

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

передачі електричної 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 енергії (КВЦПЗ 14.02), 

площею 0,0034 га, кадастровий номер 2122786800:14:000:0388, на якій 

розміщено трансформаторну підстанцію КТП-56, що знаходиться за адресою: 

с. Ракошино, Мукачівського району, Закарпатської області. 

2.  Надати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у користування на умовах 

оренди терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної енергії  

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 дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023 с. Великі Лучки                     № 1908 

Про надання земельної ділянки в оренду ПрАТ 

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі електричної 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 надання сформованої 

земельної ділянки в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 

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

витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності від 04.07.2022 № 304169454, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Надати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у користування на умовах 

оренди терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 0,2923 

га, кадастровий номер 2122786800:14:000:0375, на якій розміщено 

обладнання ПС-35/10кВ (а також гараж, колодязь, ворота, огорожа), що 

знаходиться за адресою: с. Руське, вул. Європейська, 2 «а», Мукачівського 

району, Закарпатської області для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  

2. Встановити розмір орендної плати на рівні 10% від нормативної 

грошової оцінки. 

         3. Власнику нерухомого майна, зазначеному в пункті 1 даного рішення, 

укласти з Великолучківською сільською радою договір оренди землі та 

провести його державну реєстрацію. 

          4.  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). 



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

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 

Сільський голова                                                                Василь КОШТУРА 

 

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023  с. Великі Лучки                      № 1909 

Про затвердження технічної документації 

про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,  

цільове призначення - для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі  

електричної енергії 
 

                Розглянувши технічні документації про нормативну грошову оцінку 

земельних ділянок, які планується надати в оренду ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії на 

території Великолучківської сільської ради,  керуючись ст. 12, 59, 93, 124, 

186 Земельного кодексу України, ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку 

земель», Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 
 

1.  Затвердити технічні документації про нормативну грошову 

оцінку земельних ділянок, які планується надати в оренду ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії: 

1.1. загальною площею 0.0076 га кадастровий номер: 

2122786800:07:001:0787 (КТП – 133), яка розташована за межами населених 

пунктів на території Великолучківської сільської ради, з визначеною сумою 

4947,87 грн. (чотири тисячі дев’ятсот сорок сім гривень 87 коп.). 

1.2. загальною площею 0.0054 га кадастровий номер: 

2122786800:07:001:0087 (ЗТП – 382), яка розташована за межами населених 

пунктів на території Великолучківської сільської ради, з визначеною сумою 

3515,59 грн. (три тисячі п’ятсот п'ятнадцять гривень 59 коп.). 

2. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок підлягає щорічній 

індексації відповідно до вимог діючого законодавства. 

3. Оприлюднити дане рішення згідно вимог чинного законодавства. 

4.  Контроль за виконанням 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 дев’ята сесія восьмого скликання 

   Р І Ш Е Н Н Я 

22.03.2023    с. Великі Лучки                       № 1910 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання земельної ділянки в оренду 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті  26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 122, 123, 134 Земельного 

кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Закону 

України «Про оренду землі», розглянувши заяву Козик Романа Ярославовича, 

мешканця вул. Горянська, 6, с. Баранинці, Ужгородський район, про 

затвердження проекту землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку від 15.12.2022 р. № НВ-0700703062022, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою та подані документи, Великолучківська сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0684 га, 

кадастровий номер 2122781200:10:105:0302, яка розташована за адресою вул.  

Мукачівська, 273, с. Великі Лучки, Мукачівський район.  

2. Надати громадянину Козик Роману Ярославовичу земельну ділянку 

комунальної власності площею 0,0684 га, кадастровий номер 

2122781200:10:105:0302, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

на якій розміщено майно громадянина та яка розташована за адресою вул. 

Мукачівська, 273, с. Великі Лучки, Мукачівський район в оренду, терміном на 

7 років. 

3. Рекомендувати громадянину Козик Роману Ярославовичу укласти з 

Великолучківською сільською радою договір оренди земельної ділянки та 

провести його державну реєстрацію. 

4. Встановити орендну плату в розмірі 8% за рік від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки на 7 років. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

(Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                                       Василь  КОШТУРА 

 



 


