
 

 

 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

06.04.2022 с.Великі Лучки   №22 

 

 

Про  покладання обов’язків по державній реєстрації актів цивільного 

стану та вчиненню нотаріальних дій на території 

 Великолучківської сільської ради  
 

 

               Керуючись   п.5 «б» ч.1 статті 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   виконавчий комітет сільської ради вирішив: 
                  

    1. Покласти обов’язки по державній реєстрації актів цивільного стану 

та вчиненню нотаріальних дій на території сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, 

Кінлодь, Червеньово  Великолучківської сільської територіальної громади на 

старосту Пайду Омеляна Омеляновича. 

  

 

Сільський  голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                     Великолучківська сільська рада 

   Мукачівського району Закарпатської області 

                              Виконавчий комітет 

 

 РІШЕННЯ 

06.04.2022       с. Великі Лучки     №23 

 

Про внесення змін до комісії ТЕБ та НС  Великолучківської 

територіальної громади  
 

  

 Керуючись п. 2 ч.2. ст. 38  Закону  України „Про місцеве  

 самоврядування    в  Україні”, у зв’язку з кадровими змінами, виконком 

сільської  ради вирішив:                      

                   1.Додаток до рішення виконавчого комітету від 26.02.2021 №10 

«Про створення комісії ТЕБ та НС  Великолучківської територіальної 

громади та затвердження  Положення про комісію з питань ТЕБ та НС 

викласти в новій редакції  (додається). 
2.  Рішення виконавчого комітету від 29.10.2021 №113 «Про 

внесення змін до комісії ТЕБ та НС  Великолучківської територіальної 

громади та затвердження  Положення про комісію з питань ТЕБ та НС» 

визнати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Зозуля І.І. 

 
  
  

Сільський голова                                            Василь КОШТУРА 
                                            

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            Додаток  

                                                                                            до рішення виконавчого 

комітету 

                                                                                            26.02.2021 №10 

                                                                                            (у редакції рішення 

                                                                                            06.04.2022№23) 

 

  СКЛАД 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій Великолучківської сільської  територіальної 

громади 

Голова комісії: 

Коштура  

Василь Омелянович 

сільський голова  Великолучківської 

сільської ради 

 

Заступник голови комісії: 

Зозуля 

Іван Іванович 

заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Великолучківської сільської ради 

 

Секретар комісії: 

Строїн  

Олена Юріївна 

секретар Великолучківської сільської 

ради 

   

Члени комісії: 

Іванчулинець 

Василь Васильович 

начальник відділу з питань 

оборонної, мобілізаційної, призовної 

роботи,  цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради 

Деркач 

Юрій Андрійович 

завідувач Ракошинської АЗПСМ  

(за згодою) 

Лендєл 

Михайло Михайлович 

завідувач Кальницької АЗПСМ  

(за згодою) 

 

 

 

 

 



Пайда 

Омелян Омелянович 

староста сіл  Зняцьово, Вінково, 

Драгиня, Кінлодь, Червеньово  

Великолучківської сільської 

територіальної громади 

Рубіш 

Марина Андріївна 

начальник відділу  освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради 

 

Стряпко  

Олександр Андрійович 

головний лікар Зняцівської АЗПСМ 

(за згодою) 

Шапетко 

Сергій Миколайович 

 

заступник начальника Мукачівського 

міськрайонного відділу УДНС в 

Закарпатські області (за згодою) 

Хома  

Надія Михайлівна 

завідувач  Великолучківської АЗПСМ 

(за згодою) 

Шемшей 

Юрій Юрійович 

начальник сектору превенції відділу 

поліції №1 Мукачівського РУП 

ГУНП України в Закарпатській 

області  ( за згодою) 

Шкоба 

Сергій Андрійович 

староста сіл Кальник, Кузьмино, 

Медведівці, Руська Кучава, 

Шкуратівці Великолучківської 

сільської територіальної громади   

Янкулич 

Василь Васильович  

староста сіл Ракошино, Бенедиківці, 

Домбоки, Кайданово, Руське, Чопівці  

Великолучківської сільської 

територіальної громади   

  

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету                                                          Тетяна ЛОГОЙДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                     Великолучківська сільська рада 

   Мукачівського району Закарпатської області 

                              Виконавчий комітет 

 

 РІШЕННЯ 

06.04.2022       с. Великі Лучки     №24 

 

Про внесення змін до комісії  з питань захисту прав дитини 
 

  

 Керуючись п. 2 ч.2. ст. 38  Закону  України „Про місцеве  

 самоврядування    в  Україні”, у зв’язку з кадровими змінами, виконком 

сільської  ради вирішив:                      

             1.Додаток до рішення виконавчого комітету від 25.03.2021 №25 «Про 

затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини 

Великолучківської сільської  ради та затвердження її складу» викласти в 

новій редакції  (додається). 
2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Зозуля І.І. 

 
  
  

Сільський голова                                            Василь КОШТУРА 
                                            

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Додаток  

                                                                                            до рішення виконавчого 

комітету 

                                                                                            25.03.2021 №25 

                                                                                            (у редакції рішення 

                                                                                            06.04.2022№24 ) 

                  

 

СКЛАД 

комісії з питань захисту прав дитини 

 

Голова комісії: 

Коштура 

Василь Омелянович 

Великолучківський сільський голова 

 

Заступник голови комісії:  

Зозуля 

Іван Іванович 

заступник сільського голови з питань  

діяльності виконавчих органів 

Великолучківської  сільської ради 

 

Секретар комісії:     

Решко 

Світлана Іванівна 

в.о.начальника Служби у справах 

дітей Великолучківської  сільської 

ради 

                                                                                           

Члени комісії: 

Пайда 

Омелян Омелянович 

староста  сіл Зняцьово, Вінково, 

Драгиня, Кінлодь, Червеньово  

Великолучківської сільської 

територіальної громади   

Шкоба 

Сергій Андрійович 

староста сіл Кальник, Кузьмино, 

Медведівці, Руська Кучава, 

Шкуратівці Великолучківської 

сільської територіальної громади   

Янкулич 

Василь Васильович 

староста сіл Ракошино, Бенедиківці, 

Домбоки, Кайданово, Руське, Чопівці  

Великолучківської сільської 

територіальної громади 

 

 

          

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету                                                          Тетяна ЛОГОЙДА 

 

 



 
                                     Великолучківська сільська рада 

   Мукачівського району Закарпатської області 

                              Виконавчий комітет 

 

 РІШЕННЯ 

06.04.2022       с. Великі Лучки     №25 

 

Про внесення змін до постійно діючої комісії з питань бджільництва, 

попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території 

Великолучківської сільської ради 
 

  

 Керуючись п. 2 ч.2. ст. 38  Закону  України „Про місцеве  

 самоврядування    в  Україні”, у зв’язку з кадровими змінами, виконком 

сільської  ради вирішив:                      
             1.Додаток до рішення виконавчого комітету від 17.05.2021 №40 «Про 
створення постійно діючої комісії з питань бджільництва, попередження та 
встановлення факту отруєння бджіл на території Великолучківської сільської 
ради» викласти в новій редакції  (додається). 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Зозуля І.І. 

 
  
  

Сільський голова                                            Василь КОШТУРА 
                                            

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            Додаток  

                                                                                            до рішення виконавчого 

комітету 

                                                                                            17.05.2021 №40 

                                                                                            (у редакції рішення 

                                                                                            06.04.2022№25) 

                                 

Склад 

 постійно діючої комісії з питань бджільництва, попередження  

та встановлення факту отруєння бджіл  

на території Великолучківської сільської ради 

 

Голова комісії    

Зозуля  

Іван Іванович 

заступник сільського голови з 

діяльності   виконавчих органів 

Великолучківської  сільської ради 

                      

Члени комісії 

Гуранич  

Олександр Васильович 

начальник сектору превенції  відділу 

поліції №1 Мукачівського РУП 

Головного управління 

Національної поліції  в Закарпатській 

області (за згодою) 

Пайда  

Омелян Омелянович 

староста сіл Вінково, Драгиня, 

Зняцьово, Кінлодь, Червеньово 

Великолучківської територіальної 

громади 

Туряниця  

Василь Андрійович 

начальник Мукачівського районного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Закарпатській області (за згодою) 

Шкоба  

Сергій Андрійович 

староста сіл Кальник, Кузьмино, 

Медведівці,     Руська Кучава, 

Шкуратівці      Великолучківської 

територіальної громади                 

Янкулич  

Василь Васильович 

староста сіл Бенедиківці, Домбоки,         

Кайданово, Ракошино, Руське, 

Чопівці  Великолучківської 

територіальної громади              

 власник пасіки (за згодою) 

Керуюча справами 

виконавчого комітету                                                          Тетяна ЛОГОЙДА 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

06.04.2022 с.Великі Лучки   №26 

 

Про надання  статусу дитина – сирота 

 

Відповідно до статтей п. 7 ч. б ст.32, п. 4 ч. б ст. 34, ст. 59 Закону 

України “Про місцеве самоврядування України”,  ст.4 Закону України «Про 

органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», постанови 

Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» 

та поданими службою у справах дітей документів з метою соціально-

правового захисту дитини, яка залишилась без батьківського піклування, 

виконавчий комітет сільської ради ВИРІШИВ:  

1. Надати малолітньому Гальовчик Ю.І., ---- року народження, який 

проживає за адресою -----, Мукачівського району, Закарпатської області 

статусу дитини-сироти, у зв’язку з тим, що мати – Гальовчик С.О. - померла 

(свідоцтво про смерть, видане виконкомом Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області від 01.03.2022р. серія І-ФМ № 

317236). Батько хлопчика теж помер (свідоцтво про смерть серія І-ФМ 

№201206). 

2. Начальнику служби у справах дітей Великолучківської сільської 

ради вжити заходів щодо влаштування дитини до сімейних форм виховання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Зозуля І.І. 
 

 

 

      Сільський  голова                                                   Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

06.04.2022 с.Великі Лучки   №27 

Про надання дитині статусу дитина,  позбавлена батьківського 

піклування 

Заслухавши  інформацію    начальника служби у справах дітей, 

розглянувши  рішення Мукачівського міськрайонного суду від 21 січня 2022 

року справа №303/8848/21 про відібрання дітей без позбавлення батьківських 

прав, акт обстеження умов проживання, інші документи надані до справи з  

метою  соціально-правового захисту дітей, недопущення негативних  

наслідків, що  загрожували б  їх  життю і  здоров’ю,  виконком  

Великолучківської   сільської  ради зазначає, що громадянка Голод Т.Ю., ---- 

року народження ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків по 

вихованню дітей,  у утриманні неповнолітніх  участі не приймає, а тому 

захищаючи інтереси дитини, керуючись п. 7 ч. б ст.32, п. 4 ч. б ст. 34, ст. 59 

Закону України “Про місцеве самоврядування України”,  ст.4 Закону України 

«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», 

постанови Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини» виконавчий комітет сільської ради ВИРІШИВ:  

1. Надати Голод Я.Ю., ----- року народження, Голод А.Ю., ---- року 

народження, Голод М.Ю., ---- року народження, Голод А.А., ---- року 

народження,  які зареєстровані за адресою ----, Мукачівського району, 

Закарпатської області статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

у зв’язку з тим, що  рішенням Мукачівського міськрайонного суду від 21 

січня 2022 року справа №303/8848/21 прийнято відібрати дітей від Голод 

Т.Юр. без позбавлення її батьківських прав, а батько дітей внесений у 

відомості в актовому записі про народження на підставі статті 135 Сімейного 

кодексу України. 

2. Начальнику служби у справах дітей Великолучківської сільської 

ради вжити заходів щодо влаштування дитини до сімейних форм виховання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

служби у справах дітей С.І. Решко 

Сільський  голова                                              Василь   КОШТУРА 

 



 

 

 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

06.04.2022 с.Великі Лучки   №28 

 

Про відмову у наданні дозволу на реалізацію будинку 

 

Заслухавши  інформацію    начальника служби у справах дітей, 

розглянувши запит приватного виконавця Ярошевського Д.А. щодо надання 

дозволу на реалізацію будинку та відповідні документи, встановлено, що на 

його виконанні перебуває виконавче провадження №61409036 з примусового 

виконання виконавчого листа №303/8717/13-ц виданого 22.02.2016 року 

Мукачівським міськрайонним судом Закарпатської області  про погашення 

заборгованості за кредитним договором №77/8-05 від 08.09.2005 року, яка 

станом на 31.07.2013 року складає 269866,93 грн, звернути стягнення на 

предмет іпотеки, а саме житловий будинок, загальною площею 78,4 кв.м., 

житловою площею 34,0 кв.м., що знаходиться за адресою Закарпатська 

область, Мукачівський район, -----,  який належить на праві власності 

Глаголич М.І., ----- року народження на користь ТОВ «Кредитні ініціативи», 

де згідно довідки Великолучківської сільської ради значиться зареєстрована 

неповнолітня особа Глаголич Д.М., ---- року народження. 

Керуючись ст.19 Сімейного кодексу України, законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п.67 постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 р. №866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», наказом Міністерства 

юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5 «Про затвердження Інструкції з 

організації примусового виконання рішень», враховуючи рішення комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Великолучківської 

сільської ради, з метою захисту  житлових прав та  інтересів дитини, 

виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ:  

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування та  відмовити  у 

наданні дозволу на реалізацію будинку, що знаходиться за адресою 

Закарпатська область, Мукачівський район, -----,  який належить на праві 

власності Глаголич М.І., ----- року народження. 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Зозуля І.І. 

  

Сільський  голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

06.04.2022 с.Великі Лучки   №29 

 

 
Про  погодження режиму роботи 

 

Керуючись пунктом  4 ”б” ст. 30 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” та розглянувши заяву ФОП Шебедяк Наталки 

Юріївни, мешканки с.Кальник, вул.Шевченка, 46,  виконавчий комітет  

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Погодити режим роботи магазину-кафе в с.Кальник, 

вул.Шевченка, 33 «А»: 

з  1000 до 2000 за київським часом щодня з понеділка по неділю, обідня 

перерва з 1300 до 1500 в зимовий період;   

з  1000 до 2200 за київським часом щодня з понеділка по неділю, обідня 

перерва з 1300 до 1500 в літній період;   

   2. Попередити ФОП  Шебедяк Н.Ю., що в разі порушення    

встановленого режиму роботи закладу виконавчим комітетом буде ставитись 

питання про зміну режиму роботи відповідного закладу. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  

адміністративну комісію при виконавчому комітеті Великолучківської 

сільської ради (Зозуля І.І.). 

 

 

 

Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 

 

 

 

 


