
 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №1 

 

 

Про стан розгляду звернень громадян, які надійшли до сільської 

ради за 2021 рік 

  

 

  На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року 

№109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування і відповідно до ст.28 Закону 

України “Про звернення громадян”, статтей 38, 40  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та з метою поліпшення умов реалізації 

конституційного права громадян на особисте звернення до органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, удосконалення 

організації розгляду порушених у таких зверненнях питань, підвищення 

відповідальності керівників комунальних підприємств за належне реагування 

на обґрунтовані пропозиції, заяви і скарги, розв’язання проблем, які 

спричиняють звернення громадян, виконавчий комітет Великолучківської 

сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Інформацію про стан розгляду звернень громадян, які надійшли до 

сільської ради за 2021 рік  взяти до відома (додається).           

2.  Керівництву сільської ради, старостам, керівникам структурних 

підрозділів сільської ради: 

вжити заходи щодо своєчасного та якісного розгляду звернень 

громадян, уважного  ставлення до вирішення проблем, з якими вони 

звертаються, вирішення обґрунтованих заяв і скарг найменш соціально 

захищених категорій громадян.  

своєчасно та якісно розглядати звернення громадян. При неможливості 

вирішення проблем, з якими вони звертаються, у встановлені терміни 

повідомляти заявника щодо термінів вирішення питань, порушених у 

зверненні.   

 3. Для активізації роботи із зверненнями громадян вживати додаткові 

заходи : 

 регулярно узагальнювати та аналізувати кількість і зміст звернень. За 

результатами домагатися усунення причин, що породжують обґрунтовані 

скарги до райдержадміністрації та органів вищого рівня; 



 посилити персональну відповідальність керівників установ, 

організацій за стан роботи зі зверненнями громадян, практикувати 

заслуховування їх звітів з цього питання на засіданнях виконкому; 

забезпечувати встановлення дієвого контролю за повним, об’єктивним і 

кваліфікованим розглядом звернень, додержанням встановлених 

законодавством термінів та наданням відповіді заявникам; 

притягати до відповідальності посадових осіб за неналежне виконання 

вимог Закону України “Про звернення громадян”.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу 

справами виконавчого комітету сільської ради Логойда Т.І. 

 

Сільський  голова                                                           Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №2 

 

 

 Про заходи до Дня Соборності по Великолучківській сільській 

раді 

  

 

Керуючись статтею 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", відповідно до Указу Президента України від 13.11.2014 №871, 

заслухавши інформацію начальника  відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Інформацію про заходи до Дня Соборності по Великолучківській 

сільській раді  взяти до відома (додається).           

  

 

Сільський  голова                                                           Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №3 

 

   

Керуючись підпунктом 7 пункту «б» частини першої статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України 

«Про зайнятість населення»,  відповідно до частини 1 статті 39 Кримінально-

виконавчого кодексу України, Порядку організації  громадських та інших 

робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України 20 березня 2013 року №175, з метою встановлення належних умов 

для відбування покарання у вигляді громадських робіт у вільний від основної 

роботи чи навчання час, безоплатних суспільно-корисних робіт, виконавчий 

комітет ВИРІШИВ: 

1.  Затвердити Перелік видів громадських робіт на території 

Великолучківської сільської ради (додаток 1). 

2. Затвердити Перелік суспільно-корисних робіт для осіб, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді оплачуваних 

суспільно-корисних робіт на території Великолучківської сільської ради 

(додаток 2). 

3. Виконкому Великолучківської сільської ради спільно з 

Кримінально-виконавчою інспекцією погодити перелік об’єктів та робіт, на 

яких засуджені відбувають громадські роботи. 

             4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

  

Сільський голова                                                                Василь КОШТУРА        

 

 

 

 

 

Про встановлення Переліку громадських робіт  та суспільно-корисних 

робіт для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді оплачуваних суспільно-корисних робіт на території 

Великолучківської сільської ради 



 

                                                                               Додаток  1 

                                                                               до рішення  виконавчого 

комітету 

                                                                               31.01.2022 №3 

 

Перелік  

громадських робіт  на території Великолучківської сільської ради 

 

№ п/п Назва  

1 Вирубка чагарників та заростей на територіях кладовищ сільської ради 

2 Прибирання вулиць сіл сільської ради 

3  Покіс трави на берегах річок, яруг, канав 

4  Вирубка чагарників та заростей в руслі річки Яруга (по можливості) 

5 Прибирання скверів, парків, стадіону 

6 Покіс трави в скверах, парках, кладовищах, стадіоні 

7 Обрізка дерев та кущів на території сіл сільської ради (парки, сквери, 

кладовища,  стадіон, тощо) 

8 Покраска елементів спорткомплексу на стадіоні 

9 Ліквідація наслідків стихійних явищ (за потреби) 

10 Прибирання територій після масових заходів (площі, парки, стадіон) 

11 Побілка дерев на території сіл сільської ради 

12 Дрібний ремонт установ комунальної власності 

13 Погрузка ТПВ в контейнери для вивозу (територія стадіону, кладовищ) 

14 Прибирання територій кладовищ на території сільської ради 

 

Даний перелік не є повним. Виконання зазначених робіт залежить від 

погодних умов пори року та потреби. 

У кожному окремому випадку направлення на громадські роботи питання 

щодо об’єму, перелік робіт та місцю відпрацювання буде розглядатись 

індивідуально. 

 

 

Погоджено __________________________________________ 

 

 

Керуюча справами       

виконавчого комітету 

сільської ради                                                                   Тетяна ЛОГОЙДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                               Додаток  2 

                                                                               до рішення  виконавчого 

комітету 

                                                                               31.01.2022 №3 

 

Перелік  

 суспільно-корисних робіт для осіб, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді оплачуваних суспільно-корисних робіт на території 

Великолучківської сільської ради 

 

№ п/п Назва  

1 Вирубка чагарників та заростей на територіях кладовищ сільської ради 

2 Прибирання вулиць сіл сільської ради 

3  Покіс трави на берегах річок, яруг, канав 

4  Вирубка чагарників та заростей в руслі річки Яруга (по можливості) 

5 Прибирання скверів, парків, стадіону 

6 Покіс трави в скверах, парках, кладовищах, стадіоні 

7 Обрізка дерев та кущів на території сіл сільської ради (парки, сквери, 

кладовища,  стадіон, тощо) 

8 Покраска елементів спорткомплексу на стадіоні 

9 Ліквідація наслідків стихійних явищ (за потреби) 

10 Прибирання територій після масових заходів (площі, парки, стадіон) 

11 Побілка дерев на території сіл сільської ради 

12 Дрібний ремонт установ комунальної власності 

13 Погрузка ТПВ в контейнери для вивозу (територія стадіону, кладовищ) 

14 Прибирання територій кладовищ на території сільської ради 

 

Даний перелік не є повним. Виконання зазначених робіт залежить від 

погодних умов пори року та потреби. 

У кожному окремому випадку направлення на громадські роботи питання 

щодо об’єму, перелік робіт та місцю відпрацювання буде розглядатись 

індивідуально. 

 

 

Погоджено __________________________________________ 

 

 

Керуюча справами       

виконавчого комітету 

сільської ради                                                               Тетяна ЛОГОЙДА 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Великолучківська сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

 

Р ІШЕННЯ 

 

31.01.2022                     с.Великі Лучки                            №4 

 

 

Про затвердження посадових інструкцій працівників структурних 

підрозділів  Великолучківської сільської ради 

 

         Керуючись статею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення ефективної роботи працівників структурних 

підрозділів Великолучківської сільської ради, здійсненням контролю за їх 

діяльністю, виконавчий комітет сільської ради ВИРІШИВ: 

            1. Затвердити посадові інструкції працівників структурних підрозділів  

Великолучківської сільської ради, що додаються: 

          1.1. Посадову інструкцію начальника відділу з питань забезпечення 

діяльності ЦНАП (з повноваженнями державного реєстратора) відділу з 

питань  забезпечення діяльності ЦНАП виконавчого комітету 

Великолучківської  сільської ради. 

         1.2. Посадову інструкцію державного реєстратора відділу з питань  

забезпечення діяльності ЦНАП виконавчого комітету Великолучківської  

сільської ради. 

         1.3. Посадову інструкцію адміністратора відділу з питань  забезпечення 

діяльності ЦНАП виконавчого комітету Великолучківської  сільської ради. 

        1.4. Посадову інструкцію адміністратора відділу з питань  забезпечення 

діяльності ЦНАП виконавчого комітету Великолучківської  сільської ради. 

        1.5. Посадову інструкцію адміністратора відділу з питань  забезпечення 

діяльності ЦНАП виконавчого комітету Великолучківської  сільської ради. 

       1.6. Посадову інструкцію адміністратора відділу з питань  забезпечення 

діяльності ЦНАП виконавчого комітету Великолучківської  сільської ради. 

       1.7. Посадову інструкцію адміністратора відділу з питань  забезпечення 

діяльності ЦНАП виконавчого комітету Великолучківської  сільської ради. 

      1.8. Посадову інструкцію адміністратора відділу з питань  забезпечення 

діяльності ЦНАП виконавчого комітету Великолучківської  сільської ради. 

       1.9. Посадову інструкцію адміністратора відділу з питань  забезпечення 

діяльності ЦНАП виконавчого комітету Великолучківської  сільської ради. 

        1.10. Посадову інструкцію головного спеціаліста відділу загальної, 

організаційної роботи, кадрового та правового забезпечення 

Великолучківської сільської ради. 



        1.11. Посадову інструкцію головного спеціаліста Служби у справах дітей  

Великолучківської сільської ради. 

      1.12. Посадову інструкцію головного спеціаліста відділу освіти, молоді та  

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради. 

      1.13. Посадову інструкцію головного спеціаліста відділу освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради. 

        2. Керівникам структурних підрозділів Великолучківської сільської ради 

ознайомити під підпис працівників х їх посадовими інструкціями. 

        3. Контроль   за  виконанням цього рішення покласти на керуючу 

справами виконавчого комітету Великолучківської сільської ради Логойда 

Т.І. 

 

    

 

Сільський голова                                                                Василь  КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Великолучківська сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

 

Р ІШЕННЯ 

 

31.01.2022                    с. Великі Лучки                            №5 

 

 

Про  затвердження графіку засідань   

виконавчого  комітету Великолучківської сільської ради 

 

  
            Керуючись статею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Затвердити  наступний  графік засідань  виконавчого  комітету 

Великолучківської сільської ради: 

 засідання виконавчого комітету сільської ради проводити  

кожний останній четвер місяця о 14:00 год; 

 позачергові засідання виконавчого комітету сільської ради – за 

потреби із встановленням дати та часу проведення розпорядженням 

сільського голови. 

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу 

справами виконавчого комітету Великолучківської сільської ради Логойда 

Т.І. 
  

  

 

Сільський голова                                                                Василь  КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №6 

 

 

Про  присвоєння поштової  адреси 

     

               Керуючись статтею 31 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, та Законом України про внесення змін до Закону 

України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень”, розглянувши заяву громадянки -----, мешканки -----, виконавчий 

комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на 

ділянці в с.Домбоки поштову адресу: -----. 

2. Пропонувати  громадянці   ---- з питання реєстрації речових прав 

на нерухоме майно звернутись до державного реєстратора про державну 

реєстрацію права власності на нерухоме майно. 

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 
                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №7 

 

 

Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету 

 від 10.12.2021 №153 «Про присвоєння поштових  адрес» 

     

               Керуючись статтею 31 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, та Законом України про внесення змін до Закону 

України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень”, розглянувши заяву громадянина ----, мешканця ----, виконавчий 

комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Пункт 2 рішення виконавчого комітету від 10.12.2021 №153 «Про 

присвоєння поштових  адрес»  викласти в новій редакції: 

               «2.Присвоїти нежитловій будівлі (забійний цех) що розташована на 

ділянці в с.Руське поштову адресу: -----. 

2.Пропонувати  громадянину ----- з питання реєстрації речових прав 

на нерухоме майно звернутись до державного реєстратора про державну 

реєстрацію права власності на нерухоме майно. 

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 
                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №8 

 

 
Про  погодження режиму роботи 

 

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

самоврядування в Україні” та розглянувши заяву ФОП  Малявкіної Людмили 

Петрівни, мешканки с.Медведівці, вул.Центральна, 55,  виконавчий комітет  

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Погодити режим роботи магазину в с.Медведівці, 

вул.Центральна, 55 з  0900 до 1900 за київським часом щодня, у вихідні та 

святкові дні;   

 2. Попередити ФОП  Малявкіну Л.П., 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №9 

 

 
Про  погодження режиму роботи 

 

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

самоврядування в Україні” та розглянувши заяву ФОП  Янкулич Василя 

Васильовича, мешканця с.Руське, вул.Конституції, 32,  виконавчий комітет  

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Погодити режим роботи магазину «АВС Третій тайм» в 

с.Кайданово, вул.Кайданівська, 13 з  0800 до 2100 за київським часом щодня, у 

вихідні та святкові дні.   

 2. Попередити ФОП  Янкулич В.В., 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №10 

 

 
Про  погодження режиму роботи 

 

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

самоврядування в Україні” та розглянувши заяву ФОП  Янкулич Мар’яни 

Василівни, мешканки с.Кайданово, вул.Шарішська, 19,  виконавчий комітет  

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Погодити режим роботи магазину «АВС Чарочка» в с.Кайданово, 

вул.Європейська, 181 з  0800 до 2100 за київським часом щодня, у вихідні та 

святкові дні.   

 2. Попередити ФОП  Янкулич М.В., 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №11 

 

 
Про  погодження режиму роботи 

 

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

самоврядування в Україні” та розглянувши заяву ФОП  Когутич Руслани 

Миколаївни, мешканки с.Червеньово, 77,  виконавчий комітет  

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Погодити режим роботи магазину «АВС» в с.Руське, 

вул.Духновича, 114 з  0800 до 2100 за київським часом щодня, у вихідні та 

святкові дні.   

 2. Попередити ФОП  Когутич Р.М., 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №12 

 

 
Про  погодження режиму роботи 

 

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

самоврядування в Україні” та розглянувши заяву ФОП  Когутич Івана 

Іллешовича, мешканця с.Руське, вул.Духновича, 101,  виконавчий комітет  

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Погодити режим роботи магазину «АВС» в с.Руське, 

вул.Духновича, 114 з  0800 до 2100 за київським часом щодня, у вихідні та 

святкові дні.   

 2. Попередити ФОП  Когутич І.І., 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №13 

 

 
Про  погодження режиму роботи 

 

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

самоврядування в Україні” та розглянувши заяву ФОП Гудивок Олесі 

Дмитрівни, мешканки с.Руське, вул.Духновича, 165,  виконавчий комітет  

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

2. Погодити режим роботи магазину-кафе в с.Руське, 

вул.Борканюка, 34: 

з  0730 до 2100 за київським часом щодня з понеділка по неділю;   

з  0900 до 2200 за київським часом - у святкові дні;   

  2. Попередити ФОП  Гудивок О.Д., 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №14 

 

 
Про  погодження режиму роботи 

 

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

самоврядування в Україні” та розглянувши заяву ФОП Буглина Ліліанни 

Юріївни, мешканки с.Кальник, вул.Миру, 26/4,  виконавчий комітет  

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Погодити режим роботи кафе в с.Кальник, вул.Радянська, 2: 

з  0900 до 2000 за київським часом щодня, у вихідні та святкові дні - у   

зимовий період;   

з  0900 до 2100 за київським часом  щодня, у вихідні та святкові дні  - у 

неділю в літній період;   

  2. Попередити ФОП  Буглина Л.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №15 

 

 
Про  погодження режиму роботи 

 

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

самоврядування в Україні” та розглянувши заяву ФОП Пазуханич Марини 

Іванівни, мешканки с.Чопівці, вул.Виноградна, 1,  виконавчий комітет  

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Погодити режим роботи кафе «Їдальня» в с.Ракошино, 

вул.Європейська, 95: 

з  0800 до 2200 за київським часом щодня, у вихідні та святкові дні.   

  2. Попередити ФОП  Пазуханич М.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №16 

 

Про надання дитині статусу 

дитина,  позбавлена батьківського піклування 

 

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», 

заслухавши  інформацію начальника Служби у справах дітей 

Великолучківської сільської ради, розглянувши  рішення Мукачівського 

міськрайонного суду від 14 грудня 2021 року справа №306/5812/21 про 

позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, 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,  враховуючи те, що громадянка Горват Д.А., ----- року 

народження ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків по 

вихованню дитини,  в утриманні неповнолітньої доньки участі не приймає, з 

метою захисту  інтересів дитини, виконавчий комітет Великолучківської 

сільської ради ВИРІШИВ:  

1. Надати Горват М.А., ----- року народження, яка зареєстрована за 

адресою -------, Мукачівського району, Закарпатської області статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування, у зв’язку з тим, що мати  Горват Д.А., 

рішенням Мукачівського міськрайонного суду від 14 грудня 2021 року 

справа №303/5812/21,  позбавлена батьківських прав, а батько дитини 

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  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 

                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №17 

 

Про надання дитині статусу 

дитина,  позбавлена батьківського піклування 

 

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», 

заслухавши  інформацію начальника Служби у справах дітей 

Великолучківської сільської ради, розглянувши рішення Свалявського 

районного суду від 30 листопада 2021 року справа №306/1026/21 про 

позбавлення батьківських прав та зміну способу стягнення аліментів на 

утримання дітей, 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,  враховуючи 

те, що громадянин Глуханич (Кудряшов) С.М., ---- року народження 

ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків по вихованню дітей,  

у утриманні неповнолітніх синів участі не приймає, з метою захисту  

інтересів дітей, виконавчий комітет Великолучківської сільської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати Кудряшову М.С., ----- року народження, який 

зареєстрований за адресою ------, Мукачівського району, Закарпатської 

області та Кудряшов Д.С., ----- року народження, без місця реєстрації статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування, у зв’язку з тим, що батько  

Глуханич (Кудряшов) С.М. рішенням Мукачівського міськрайонного суду 

від 30 листопада 2021 року справа №306/1026/21  позбавлений батьківських 

прав, а мати хлопчиків – померла, свідоцтво про смерть серія І-ФМ №297175. 

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 

                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №18 

 

Про визначення місця проживання та реєстрації дитини 

 

Розглянувши заяву Шпонтак В.М., ---- року народження, яка 

зареєстрована та проживає за адресою: ----- Мукачівського району, 

Закарпатської області  про визначення місця проживання її малолітнього 

сина, Балог А.М., ----- року народження, разом з нею, враховуючи висновок 

служби у справах дітей «Про визначення місця проживання малолітньої 

дитини, Балог А.М., -----  року народження», керуючись статтями 141,161-

162 Сімейного кодексу України, статтею 15 Закону України «Про охорону 

дитинства», статтею 29 Цивільного кодексу України, пунктом 72 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», статтею 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Великолучківської 

сільської ради ВИРІШИВ:  

1. Визначити місце проживання  малолітньої дитини, Балог А.М., ---- 

року народження разом з матір’ю  Шпонтак В.М., ----- року народження.  

2. Дозволити Шпонтак В.М. провести реєстрацію місця проживання 

сина Балог А.М., ---- року народження за адресою ----- без згоди батька 

дитини, Балог М.М. 

          3.  Контроль за виконанням 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 

                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №19 

 

Про затвердження висновку щодо визначення способу участі батька у 

вихованні малолітньої дитини 

 

Розглянувши заяву та надані документи гр. Керекеш Ю.Ю., який 

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

про встановлення йому порядку побачень з малолітньою дочкою – Керекеш 

А.Ю., --- року народження, яка мешкає разом з мамою – Керекеш Е.В., яка 

зареєстрована за адресою -----, керуючись ч.2, ч.5 ст. 19, п.2,ст.155, ст.158, 

ст.159 Сімейного кодексу України, ч.2 ст.15 Закону України «Про охорону 

дитинства», п.74 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня   2008 року № 866, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини, виконком 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

          1.Затвердити висновок органу опіки та піклування про визначення 

способу участі батька Керекеш Ю.Ю., ---- року народження у вихованні 

малолітньої дитини Керекеш А.Ю., ----- року народження. 

           2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

сільської ради Зозуля І.І. 
 

 

Сільський  голова                                                Василь   КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

                                                

31.01.2022 с.Великі Лучки   №20 

 

Про затвердження висновку щодо визначення способу участі батька у 

вихованні малолітньої дитини 

 

Розглянувши заяву та надані документи гр. Керекеш Ю.Ю., який 

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

про встановлення йому порядку побачень з малолітньою дочкою – Керекеш 

А.Ю., ----- року народження, яка мешкає разом з мамою – Керекеш Е.В., яка 

зареєстрована за адресою -----, керуючись ч.2, ч.5 ст. 19, п.2,ст.155, ст.158, 

ст.159 Сімейного кодексу України, ч.2 ст.15 Закону України «Про охорону 

дитинства», п.74 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня   2008 року № 866, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини, виконком 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

          1.Затвердити висновок органу опіки та піклування про визначення 

способу участі батька Керекеш Ю.Ю., ---- року народження у вихованні 

малолітньої дитини Керекеш А.Ю., -----  року народження. 

          2. Контроль за виконанням 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 

 

РІШЕННЯ 

 

31.01.2022                                 с. Великі Лучки                                          № 21 

 

 

Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету  

 Великолучківської сільської ради за 2021 рік 

   

Відповідно до пункту 1 частини  а) статті 28, пункту 6 статті 59, 

частини 1 статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись пунктом 4 статті 80  Бюджетного кодексу України, виконавчий 

комітет Великолучківської сільської ради ВІРИШИВ: 

 

1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за 2021 рік, в тому числі:  

1.1. По доходах загального фонду сільського бюджету в сумі 

151496827,83 грн.  (додається).   

1.2. По доходах спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

4191018,21 грн.  (додається). 

1.3. По видатках загального фонду сільського бюджету в сумі 

140623078,33 грн.  (додається).   

1.4. По видатках спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

7079630,65 грн.  (додається). 

1.5. Пояснювальна записка (додається) 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського 

голову Коштуру В.О.  

 

 

Сільський голова                                                                 Василь КОШТУРА 



 

Звіт про виконання дохідної частини загального фонду сільського 

бюджету Великолучківської сільської ради 

за січень- грудень 2021 року 

 

Код 

головного 

розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника коштів. 

Код підрозділу 

бюджетної класифікації 

Загальний фонд 

 

Затверджено 

на 2021 рік 

Затверджен

о 2021 рік з 

урахування

м змін 

Затверджен

о на січень -

грудень 

2021 року 

Виконано за 

січень -

грудень 2021 

року 

% 

викона

ння до 

уточне

ного 

план за 

період 

січень 

- 
груден

ь 2021 

року 

% 

вико

нанн

я до 

уточ

неног

о 

план

у на 
2021 

рік 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

   ДОХОДИ             

 

10000000 Податкові надходження 40 375 100 44 585 410 44 585 410 48736981,65 109,3 109,3 

178 283 

120 

11000000 

Податки на доходи, 

податки на прибуток, 

податки на збільшення 

ринкової вартості 25 094 600 28 124 410 28 124 410 30688038,50 109,1 109,1 

112 031 

677 

11010000 

Податок на доходи 

фізичних осіб 25 094 600 28 124 410 28 124 410 30688038,50 109,1 109,1 

112 031 

677 

11010100 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується 

податковими агентами, із 

доходів платника 

податку у вигляді 

заробітної плати 21 922 000 22 322 000 22 322 000 23584443,46 105,7 105,7 

90 150 

655 

11010400 

Податок на доходи 
фізичних осіб, що 

сплачується 

податковими агентами, із 

доходів платника 

податку інших ніж 

заробітна плата 1 058 600 3 688 410 3 688 410 5433296,24 147,3 147,3 

13 869 

011 

11010500 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується фізичними 

особами за результатами 

річного декларування 2 114 000 2 114 000 2 114 000 1670298,80 79,0 79,0 

8 012 

457 

13000000 

Рентна плата та плата 

за використання інших 

природних ресурсів 30 600 30 600 30 600 33497,09 109,5 109,5 125 516 

13010000 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання лісових 

ресурсів 30 000 30 000 30 000 32719,00 109,1 109,1 

 

13010200 

Рентна плата за 

спеціальне використання 

лісових ресурсів(крім 

рентної плати за 

спеціальне використання 

лісових ресурсів  в 

частині 

деревини,заготовленої в 

порядку рубок головного 30 000 30 000 30 000 32719,00 109,1 109,1 

 



користування 

13020200 

Рентна плата за 

спеціальне використання  
води       230,00 0,0 0,0 

 

13030100 

рентна плата за 

користування надрами 

для видобування інших 

корисних  копалин 

загальнодержавного 

значення 600 600 600 548,09 91,3 91,3 

 

13040100 

рентна плата за 

користування надрами 

для видобування 

крисних копалин 

місцевого значення         0,0 0,0 

 

14000000 

внутрішні податки на 

товари та послуги 1 950 000 2 665 000 2 665 000 4028783,71 151,2 151,2 

 

14020000 

акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) 30 000 230 000 230 000 569920,97 247,8 247,8 

 14021900 пальне 30 000 230 000 230 000 569920,97 247,8 247,8 

 

14030000 

акцизний податок з 

ввезених на митну 

територію України 

підакц.товарів 370 000 870 000 870 000 1936392,57 222,6 222,6 

 14031900 пальне 370 000 870 000 870 000 1936392,57 222,6 222,6 

 

14040000 

акцизний податок з 

реалізації субєктами 

госплдарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 1 550 000 1 565 000 1 565 000 1522470,17 97,3 97,3 

 

18000000 

місцеві податки та 

збори ,що сплачуються 

(перераховуються)згідн

о з податковим 

кодексом України) 13 299 900 13 765 400 13 765 400 13986662,35 101,6 101,6 

 18010000 податок на майно 3 304 900 3 745 400 3 745 400 3729991,80 99,6 99,6 

 

18010100 

податок на нерухоме 

майо, відмінне від 

земельної 

ділянки,спдачений 
юриичними особами,які 

є  власниками обєктів 

житлово нерухомості 10 000 10 000 10 000 17013,89 170,1 170,1 

 

18010200 

податок на нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної 

ділянки,сплачений 

фізичними особами,які є 

власниками  обєктів 

житлової нерухомості 223 900 238 900 238 900 204190,70 85,5 85,5 

 

18010300 

податок на нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної ділянки 

,сплачений фізичними  
особами ,які є 

власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 106 000 121 500 121 500 101439,39 83,5 83,5 

 

18010400 

податок на нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної 

ділянки,сплачений 

юрдичними особами ,які 600 000 750 000 750 000 520026,00 69,3 69,3 

 



є власниками обєктів 

нежитлової нерухомості 

18010500 

земельний податок з 

юридичних осіб 940 000 965 000 965 000 984870,65 102,1 102,1 

 
18010600 

орендна плата з 

юридичних осіб 915 000 1 090 000 1 090 000 1280140,68 117,4 117,4 

 
18010700 

земельний податок з 

фізичних осіб 315 000 375 000 375 000 356753,11 95,1 95,1 

 
18010900 

орендна плата з фізичних 

осіб 150 000 150 000 150 000 215295,38 143,5 143,5 

 

18011100 

транспортний податок з 

юридичних осіб 45 000 45 000 45 000 50262,00 111,7 111,7 

 18050000 Єдиний податок 9 995 000 10 020 000 10 020 000 10256670,55 102,4 102,4 

 
18050300 

Єдиний податок з 

фізичних осіб 157000 157 000 157 000 121354,26 77,3 77,3 

 
18050400 

Єдиний податок з 

юридичних осіб 8 338 000 8 363 000 8 363 000 8650816,18 103,4 103,4 

 

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських   

товаровиробників ,у яких 

частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за 
попередній податковий 

(звітній )рік дорівнює 

або перевищує 75 % 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1484500,11 99,0 99,0 

 

20000000 

Неподаткові 

надходження 572 700 657 700 657 700 528 416 80,3 80,3 

2 416 

677 

21000000 

Доходи від власності та 
підприємницької 

діяльності   0 85 000 85 000 87300,00 102,7 102,7 

 21080000 Інші надходження   0 85 000 85 000 87300,00 102,7 102,7 

 
21081100 

Адміністративні штрафи 

та інші санкції    11 000 11 000 13300,00 120,9 120,9 

 

21081500 

адміністративні штрафи 

та штрафні санкції за 

порушення 

законодавства у сфері 

виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів   74 000 74 000 74000,00 100,0 100,0 

 

22000000 

Адміністративні збори та 

платежі, доходи від 

некомерційної 

господарської діяльності  572 700 572 700 572 700 365115,96 63,8 63,8 

2 083 

343 

22010000 

Плата за надання 
адміністративних послуг 

489 500 489 500 489 500 353175,99 72,2 72,2 

1 821 

820 

22012500 

Плата за надання інших 

адмінпослуг 9 500 9 500 9 500 11226,21 118,2 118,2 

 

22012600 

Адміністративний збір за 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень 480 000 480 000 480 000 341949,78 71,2 71,2 

 

22080000 

Надходження від 

орендної плати за 

користування цілісним 

майновим комплексом 69 200 69 200 69 200 11654,73 16,8 16,8 

 



та іншим державним 

майном   

22080400 

Надходження від 

орендної плати за 

користування цілісним 

майновим комплексом та 

іншим майном, що 

перебуває в комунальній 

власності  69 200 69 200 69 200 11654,73 16,8 16,8 

 22090000 Державне мито 14 000 14 000 14 000 285,24 2,0 2,0 42 289 
22090100 державне мито,що 

сплачується за місцем 

розгляду та оформлення 

документів, у тому числі 

за оформлення 

документів на спадщину 
і дарування 14 000 14 000 14 000 285,24 2,0 2,0 

 
24000000 

інші неподаткові 

надходження       76000,00     

 24060000 інші надходження       76000,00     

 24060300 інші надходження       76000,00     

 

  Разом доходів 40 947 800 45 243 110 45 243 110 49265397,61 108,9 108,9 

180 699 

635 

40000000 Офіційні трансферти  101 201 800 102 251 513 102 251 513 102231430,22 100,0 100,0 

407 936 

456 

41000000 

Від органів державного 

управління 101 201 800 102 251 513 102 251 513 102231430,22 100,0 100,0 

407 936 

456 

41020000 

Дотації з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 29 329 000 29 329 000 29 329 000 29329000,00 100,0 100,0 

 

41020100 Базова дотація 29 329 000 29 329 000 29 329 000 29329000,00 100,0 100,0 

117 316 

200 

41030000 

Субвенції  з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 68 380 300 68 546 900 68 546 900 68 546 900 100,0 100,0 

274 021 

200 

41033900 

Освітня субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 68 380 300 68 380 300 68 380 300 68 380 300 100,0 100,0 

273 521 

400 

41035500 

Субвенція з державного 
бюджету місцевим  

бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на 

підвищення доступності 

широкосмугового 

доступу до інтернету в 

сільській місцевості   166 600 166 600 166600,00 100,0 100,0 

 

41040000 

Дотації з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 2 930 600 2 930 600 2 930 600 2930600,00 100,0 100,0 

11 722 

600 



41040200 

Дотація з місцевого 

бюджету на здійснення 
переданих з державного 

бюджету видатків з 

утримання закладів 

освіти та охорони 

здоров`я за рахунок 

відповідної додаткової 

дотації з державного 

бюджету 2 930 600 2 930 600 2 930 600 2 930 600 100,0 100,0 

11 722 

600 

41050000 

Субвенції з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 561 900 1 445 013 1 445 013 1 424 930 98,6 98,6 

4 877 

053 

41051200 

Субвенція з місцевого 
бюджету на надання 

державної підтримки 

особам з особливими 

освітніми потребами за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету 149 300 149 300 149 300 149 300 100,0 100,0 597 400 

41051400 

Субвенція з місцевого 

бюджету на забезпечення 

якісної сучасної та 

доступної загальної 

середньої освіти "Нова 

українська школа" за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету 0 681 100 681 100 661018,00 97,1 97,1 

2 023 

412 

41055000 

Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення 

підтримки окремих 

закладів та заходів у 

системі охорони здоровя 

за рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету 412 600 614 613 614 613 614612,22 100,0 100,0 

 

  Всього доходів 142 149 600 147 494 623 147 494 623 151496827,83 102,7 102,7 

588 635 

879 

          

 
   

 

     
         
         
         
         
         
         

         
                  
         
         
         
          

 



Звіт  про виконання  дохідної частини спеціального фонду сільського 

бюджету Великолучківської сільської ради за січень –грудень 2021 року 

 

Код 

головного 
розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника коштів. 
Код підрозділу бюджетної 

класифікації 

Спеціальний  фонд  

Затверджен

о на 2021 

рік 

Затверджен

о на 2021 

рік з 

урахування

м змін 

Уточнений 

план на 

січень-

вересень 

2021 року 

Виконано за 

січень-

вересень 2021 

року 

% 

виконання 

до 

затвердже

ного 

плану з 
урахуванн

ям змін на  

2021 рік 

 

 

  ДОХОДИ            

10000000 Податкові надходження 1 000 1 000 1 000 1724,55 172,5  

19000000 інші податки та збори 1 000 1 000 1 000 1724,55 172,5  

19010000 екологічний податок 1 000 1 000 1 000 1 724,55 172,5  

19010100 Екологічний податок, який 

справляється за викиди в 

атмосферне повітря 

забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком 

викидів в атмосферне 

повітря двоокису вуглецю) 

1 000 1 000 1 000 1460,70 146,1  

19010200 Надходження від скидів 

забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні 

об`єкти  

      212,74 0,0  

19010300 Надходження від 

розміщення відходів у 

спеціально відведених для 

цього місцях чи на 

об'єктах ,крім розміщення 

окремих видів відходів як 

вторинної сировини 

      51,11 0,0  

20000000 Неподаткові 

надходження 

3 152 800 3 152 800 3 152 800 2 520 370 79,9  

24000000 інші неподаткові 

надходження 

0 0 0 4 125,08 0,0  

24060000 інші надходження 0 0 0 4 125,08 0,0  

24062100 Грошові стягнення за 

шкоду, заподіяну 

порушенням 

законодавства про охорону 

навколишнього 

природного середовища 

внаслідок господарської та 
іншої діяльності 

      4125,08 0,0  

25000000 Власні надходження 

бюджетних установ   

3 152 800 3 152 800 3 152 800 2516245,18 79,8  

25010000 Плата за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами  

3 152 800 3 152 800 3 152 800 1 914 005 60,7  

25010100 Надходження від плати за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно із законодавством  

3 152 800 3 152 800 3 152 800 1907436,85 60,5  



25010300 плата за оренду 

майнабюджетних установ 

,що здійснюється 
відповідно до ЗУ " про 

оренду державного та 

комунального майна" 

      6567,84 0,0  

25020000 Інші джерела власних 

надходжень бюджетних 

установ   

0 0 0 602240,49 0,0  

25020100 Благодійні внески, гранти 

та дарунки  

      602240,49 0,0  

30000000 Доходи від операцій з 

капіталом   

0 166 000 166 000 288387,20 173,7  

33010000 кошти від продажу землі 0 166 000 166 000 288387,20 173,7  

33010100 Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення, що 

перебувають у державній 

або комунальній власності, 

та земельних ділянок, які 

знаходяться на території 

Автономної Республіки 

Крим 

  166 000 166 000 288387,20 173,7  

  Разом доходів 3 153 800 3 319 800 3 319 800 2 810 482,01 84,7  

40000000 Офіційні трансферти  0 1 672 600 1 672 600 1380536,20 82,5  

41000000 Від органів державного 

управління 

0 1 672 600 1 672 600 1 380 536 82,5  

41050000 Субвенція з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 

0,0 1 672 600,0 1 672 600,0 1 380 536,2 82,5  

410535000 Субвенція з місцевого 

бюджету на фінансове 

забезпечення 

будівництва, 

реконструкції ,ремонту і 

утримання 

автомабільних доріг 

загального користування 

місцевого 

значення,вулиць і доріг 

комунальної власності у 

населених пунктах 

  160 000,0 160 000,0 159 996,0 100,0  

41053600 Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення 

природоохоронних 

заходів 

  98 000,0 98 000,0   0,0  

41053900 Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

  1 414 600,0 1 414 600,0 1 220 540,2 86,3  

Всього 

доходів 

  3 153 800 4 992 400 4 992 400 4 191 018,21 83,9  

 

 

 

 

 
 

 

Звіт про виконання видаткової частини загального фонду  сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за січень-грудень 2021 року 

 



Код 

головног

о розпо- 
рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника коштів. 

Код підрозділу бюджетної 
класифікації 

Загальний фонд  

Затверджено 

на 2021 рік 

Затверджено 

2021 рік з 

урахуванням 

змін 

Затверджен

о на січень -

грудень 

2021 року 

Виконано за 

січень -

грудень 2021 

року 

% 

викона

ння до 

уточне

ного 

план за 

січень -
грудень 

2021 

року 

% 

викон

ання 

до 

уточн

еного 

плану 
на 

2021 

рік 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

  Видатки              

0150 Організаційне,інформацій
но- аналітичние  та 

матеріально- технічне 

забезпечення діяльності 

обласної ради,районної 

ради,районної у місиі  

ради ( у разі її 

створення),міської,селищн

ої, сільської рад 

9 894 100 12 636 910 12 636 910 12350861,66 97,7 97,7  

0160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті 

Києві),селищах,селах,тери

торіальних громадах 

776 200 2 951 552 2 951 552 2922566,91 99,0 99,0  

1010 надання дошкільної освіти 28 412 500 28 228 790 28 228 790 25779182,02 91,3 91,3  

1021 надання загальної 

середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

17 615 400 17 213 350 17 213 350 16037177,61 93,2 93,2  

1031 надання загальної 

середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

68 380 300 68 380 300 68 380 300 65624912,06 96,0 96,0  

1041 надання загальної 

середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

  2 250 2 250        

1061 надання загальної 

середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

  1 707 300 1 707 300 1707300,00 100,0 100,0  

1080 надання спеціальної освіти 
мистецькими школами 

10 900 400 10 875 400 10 875 400 10558212,54 97,1 97,1  

1181 Співфінансування заходів , 

що реалізуються за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної , 

сучасної та доступної 

загальної середньої освіти 

"Нова українська школа" 

  54 920 54 920 54724,00 99,6 99,6  

1182 Вмконання заходів , 

спрямованих на 

забезпечення якісної, 

сучасної та доступної 

загальної середньої освіти 

"Нова українська школо"за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

  431 200 431 200 431200,00 100,0 100,0  



1200 надання освіти за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на надання 

державної підтримки 

особам з особливими 

освітніми потребами 

99 300 99 300 99 300 85155,62 85,8 85,8  

1210 надання освіти за рахунок 

залишку коштів за  

субвенцією з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на надання 

державної підтримки 

особам з особливими 

освітніми потребами  

  30 500 30 500 13401,84 43,9 43,9  

2112 первинна медична 

допомога  населенню,що 
надається 

фельдшерськими 

,фельдшерсько - 

акушерськими пунктами 

50 000 93 300 93 300 65543,01 70,2 70,2  

2113 первинна медична 

допомога населенню,що 

надається амбулаторно - 

поліклініними закладами 

(відділеннями) 

807 700 1 457 300 1 457 300 1153818,05 79,2 79,2  

2144 централізовані заходи з 

лікування хворих на 

цукровий та нецукровий 
діабет 

412 600 614 613 614 613 614612,22 100,0 100,0  

3242 інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

500 000 538 650 538 650 508106,59 94,3 94,3  

4030 забезпечення діяльності 
бібліотек 

1 187 000 947 000 947 000 730860,99 77,2 77,2  

4060 забезпечення діяльності 

палаців і будинків 

культури,клубів ,центрів 

дозвілля та інших клубних 

закладів 

1 675 200 1 119 210 1 119 210 825279,36 73,7 73,7  

6030 організація благоустрою 

населених пунктів 

1 238 100 1 306 100 1 306 100 944606,23 72,3 72,3  

7461 утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожної інфраструктури 

за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

  40 000 40 000 39991,00 100,0 100,0  

7540 Реалізація заходів, 

спрямованих на 

підвищення доступності 

широкосмугового доступу 

до інтернету в сільській 

місцевості 

  166 600 166 600        

7680 Членські внески до 

асоціації органів місцевого 
самоврядування 

  20 000 20 000        

8230 інші заходи гомадського 

порядку та безпеки 

150 800 198 900 198 900 175566,62 88,3 88,3  

9770 Інші субвенції з місцевого 

бюджету 

  89 000 89 000        

  Всього видатків 142 099 600 149 202 445 149 202 445 140 623 078,33 94,2 94,2  

 



 

 

Звіт  про виконання  видаткової частини спеціального фонду  сільського 

бюджету Великолучківської сільської ради за січень - грудень 2021 рік 

 

Код 

головного 

розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   розпорядника 

коштів. 

Код підрозділу бюджетної 

класифікації 

Спеціальний  фонд  

Затверджено 

на 2021 рік 

Затверджено 

на 2021 рік з 

урахуванням 

змін 

Уточнений 

план на 

січень - 

грудень 

2021 року 

Виконано за 

січень-  

грудень2021 

року 

% 

виконан

ня до 

затвердж

еного 

плану з 

урахуван

ням змін 

за  2021 

року 

 

 

  видатки            

0150 організаційне,інформаційно - 

аналітичне та матеріально - 

технічне забезпечення 
діяльності сільської ради 

  75 700 75 700 75 644,00 99,9  

0160 керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві),селищах,салах, 

територіальних громадах 

  54 000 54 000 53 430,00 98,9  

1010 надання дошкільної освіти 2 614 400 2 664 400 2 664 400 1134812,06 42,6  

1021 надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

  422 388 422 388 379304,90 89,8  

1041 надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 
середньої освіти 

  957 550 957 550 957550,00 100,0  

1080 надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами 

538 400 538 400 538 400 291478,16 54,1  

1181 Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної,сучасної та 

доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" 

  35 690 35 690 28062,00 78,6  

1182 Виконання заходів, 
спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова 

українська школа"за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам 

  249 900 249 900 229818,00 92,0  

1200 надання освіти за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами 

50 000 50 000 50 000   0,0  

6030 організація благоустрою 

населених пунктів 

  1 479 098 1 479 098 1285015,78 86,9  

7130 здійснення заходів із 

землеустрою 

  7 000 7 000 7000,00 100,0  

7370 реалізація інших заходів щодо 

соціально - економічного 

розвитку території 

  851 700 851 700 966868,15 113,5  



7461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого 

бюджету  

  1 472 000 1 472 000 1468551,60 99,8  

7463 утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок трансфертів з інших 

місцевих бюджетів 

  160 000 160 000 159996,00 100,0  

8311 Охорона та раціональне 

використання природних 

ресурсів 

  98 000 98 000      

8313 ліквідація іншого забруднення 

навколишнього природного 

середовища 

1 000 1 000 1 000   0,0  

9770 Інші субвенції з місцевого 

бюджету 

  42 100 42 100 42100,00 100,0  

  Разом видатків 3 203 800 9 158 926 9 158 926 7 079 630,65 77,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

про виконання дохідної та видаткової частини сілського бюджету 

 Великолучківської сільської ради Мукачівського району за 2021 рік 

 

Доходи 

 

    За підсумками 2021року до бюджету Великолучківської сільської ради 

надійшло всього з офіційними трансфертами 151 685,6 тис. грн. в тому числі 

по загальному фонду 147 494,6 тис. грн. по спеціальному фонду – 4 191,0 тис.  

грн.  

До загального фонду Великолучківського сільського бюджету за  2021 

рік надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) в сумі 49 265,4 тис. 

грн., що становить 108,9 відсотка до затверджених показників (з урахуванням 

змін) та офіційних трансфертів 102 231,4 тис. грн. 

До спеціального фонду сільського бюджету за 2021 рік надійшло 

власних надходжень 2 810,5 тис. грн. та офіційних трансфертів 1 380,5 тис. 

грн. 

 Вагому частину власних надходжень  загального фонду сільського 

бюджету займає  

Податок та збір на доходи фізичних осіб в сумі 30 688,0 тис. грн. ,що 

становить 62,3% власних надходжень. 

Місцеві податки та збори, що  сплачуються (перераховуються ) згідно 

з Податковим кодексом України в сумі 13 986,7 тис. грн. становлять 28,4 %, а 

саме 

*податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової 

нерухомості 17,0 тис. грн.; 

*податок на нерухоме майно, відмінне земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 204,2 

тис. грн. 

*податок на нерухоме майно, відмінне земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 101,4 

тис. грн. 

* податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості 520,0 тис. грн.; 

 

         *земельний податок з юридичних осіб – надійшло 984,9 тис. грн. при 

плані на вказаний період 965,0 тис. грн. що більше від запланованих 

показників на 19,9 тис. грн. ; 

          *орендна плата з юридичних осіб –  надійшло в сумі 1 280,1 тис. грн. 

що більше від запланованих показників  на 190,1 тис. грн.; 

*земельний податок з фізичних осіб  надійшло – 356,8тис. грн., що менше від 

запланованих показників на вказаний період -18,2 тис грн. 

         *орендна плата з фізичних осіб – надійшло в сумі 215,3 тис. грн. що 

більше від запланованих показників на 65,3 тис. грн.;. 

* транспортний податок з юридичних осіб  надійшло в сумі 50,3 тис. грн. 



*єдиний податок з юридичних осіб –надійшло 121,4 тис. грн. менше від 

запланованих показників на вказаний період – на 35,6 тис. грн. 

* єдиний податок з фізичних осіб  - надійшло в сумі 8 650,8 тис. грн. 

при плані 8 363,0 тис. грн., що на 287,8 тис. грн. більше ; 

* єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

період податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків - 

1 484,5 тис. грн. менше від запланованих показників на вказаний період 

на 15,5 тис. грн. 

 

 Внутрішні податки на товари та послуги за 2021 рік надійшли в сумі -

4 028,8 тис. грн., що становить 8,2%  власних надходжень, в тому числі: 

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продуктів), а саме пальне –  надійшло 569,9 тис. грн. що більше на 339,9 тис. 

грн від запланованих показників; 

- акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (пальне )- надійшло 1 936,4 тис. грн., що більше від 

запланованих  на 1 066,4 тис. грн.; 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів –  надійшло 1 522,5 тис. грн. 

   Неподаткові надходження надійшли за звітний період  в сумі 528,4 тис. 

грн., а саме з них : 

- адміністративні штрафи  та інші санкції – 13,3 тис. грн.;  

- адміністративні штрафи та шрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів – 74,0 тис. грн.; 

- плата за надання інших адміністративних послуг – 11,2 тис. грн.; 

- адміністративнй збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень надійшло – 341,9 тис. грн. 

 

По загальному фонду з державного бюджету за  2021 рік  одержано: 

        - базової дотації у сумі 29 329,0 тис. грн.; 

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на загальну суму   

68 546,9 тис. грн., в тому числі:  

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 

68 380,3 тис. грн., 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу 

до інтернету в сільській місцевості – 166,6 тис. грн. 

З місцевого бюджету за звітній період одержано : 

- дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за 

рахунок відповідної додаткової дотації з  держаного  бюджету у сумі   

2 930,6 тис. грн. 

   Субвенцій з місцевих бюджетів іншим бюджетам у сумі  1 424,9 тис. 

грн., в тому числі: 



- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримкам 

особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 149,3 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 661,0 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету  – 614,6 тис. грн.; 

Усього за звітній період бюджет одержав офіційних трансфертів по 

загальному фонду у сумі 102 231,4 тис. грн. 

  За період 2021 року до спеціального фонду Великолучківського 

сільського бюджету надійшло доходів 4 191,0 тис. грн. в тому числі  (без 

урахування трансфертів)  в сумі 2 810,5 тис. грн., та офіційних трансфертів в 

сумі 1 380,5 тис. грн.  в тому числі:  

 - екологічний податок  – 1,7 тис. грн.;  

- інші неподаткові надходження (грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності) – 4,1 тис. грн.; 

 - власних надходжень бюджетних установ – 2 516,2 тис. грн. в тому числі 

 - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством – 1 907,4 тис. грн.; 

- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюються відповідно до 

ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» - 6,6 тис. грн.; 

 - благодійні внески, гранти, дарунки 602,2 тис. грн. 

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та 

земельних ділянок, які знаходяться на території АРК- 288,4 тис. грн.  

Вагому частину надходжень становлять власні надходження бюджетних 

установ 2 516,2 тис. грн. або 89,5%. 

Кошти від продажу землі – 288,4 тис. грн. , що становить 10,3%. 

 По спеціальному фонду  надійшло трансфертів до  бюджету за  2021 рік  : 

- Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкцій, ремонту  і утримання автомобільних доріг загального 

користування  місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності 

населених пунктах– 160,0тис.грн.                                                                         

- - інші субвенції з місцевого бюджету- 1 220,5 тис. грн. 

Видатки 

Виконання видаткової частини бюджету Великолучківської сільської 

ради за 2021рік становить 140 623,1тис. грн. (з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів), у тому числі по загальному фонду – 140 623,1 тис. грн., що 

становить 94,2 % затверджених зі змінами  призначень на вказаний період  та 

по спеціальному фонду – 7 079,6 тис. грн. 



Структура  видаткової частини загального фонду за економічними 

категоріями за основними напрямками: 

 На оплату праці з нарахуваннями (заклади освіти, культури, апарату 

управління, фінансового відділу) – 128 813,3 тис. грн. (або 96,8% 

виконання на вказаний період); 

 На продукти харчування – 1 400,9 тис. грн.; 

 На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6 579,0 тис. грн. 

(або 77,2% виконання на вказаний період); 

 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет 614,6 тис. грн.( або 96,9% виконання на вказаний 

період); 

 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

– 508,1 тис. грн. (або 94,3% виконання на вказаний період) 

 Інші видатки – 2 707,2 тис. грн. 

1.На видатки соціального спрямування загального фонду бюджету громади 

спрямовано 124 189,6 тис. грн.,які   направлені зокрема на утримання 

галузей: 

           Освіта 109 733,1 тис. грн. : з них за рахунок освітньої субвенції з 

державного бюджету 65 624,9 тис. грн.; на дошкільні заклади освіти – 

25 779,2 тис. грн.; 

        На централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет- 614,6 тис. грн. 

       Соціальний захист та соціальне забезпечення – 508,1 тис. грн.; 

        Охорону здоров’я – 1 219,4 тис. грн.; 

        Культура і мистецтво – 12 114,4 тис. грн.( в т.ч.ДШМ) 

2.На утримання органів місцевого самоврядування  спрямовано  15 273,4 тис. 

грн. (в т.ч. фінансовий відділ , керівництво відділу освіти молоді та спорту, 

культури та туризму). 

3. Організація благоустрою населених пунктів –944,6 тис. грн. 

4.утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету -40,0 тис. грн. 

5. Інші заходи громадського порядку та безпеки – 175,6 тис. грн. 

 

      Виконання видаткової частини бюджету Великолучківської сільської 

ради по спеціальному фонду становить 3 812,6 тис. грн. в тому числі : 

Апарат управління – 75,6 тис. грн. придбання комп’ютерної техніки; 

Керівництво  і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах( фінвідділ, бухг. освіти ) 53,4 тис. грн. 

придбання комп’ютерної техніки. 

 



Дошкільні навчальні заклади – 142,4 тис. грн. (гранти, дарунки); продукти 

харчування. 

Дошкільні навчальні заклади – 942,6 тис. грн. продукти харчування; 

Дошкільні навчальні заклади – 49,8 тис. грн. виготовлення ПКД 

водопостачання ЗДО. 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти- 3,4  тис. грн. придбання обладнання для їдальні (співфінансування) з 

місцевого бюджету 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти- 375,9 тис. капремонт з влаштуванням внутрішніх санвузлів  

Великолучківської ЗОШ І-ІІ ст.(співфінансування) 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти- 

30,6 тис. грн – придбання обладнання для їдалень за рахунок залишків 

освітньої субвенції. 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 

– 927,0 тис. грн. капремонт з влаштуванням внутрішніх санвузлів 

Великолучківської ЗОШ І-ІІст.за рахунок залишків освітньої субвенції. 

Дитячі школи мистецтв -291,5 тис. грн. проплата заробітної плати. 

Співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» - 28,1 тис. грн. придбання комп’ютерної техніки; 

Виконання заходів ,спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 229,8 тис. 

грн. придбання комп’ютерної техніки; 

Організація благоустрою населених пунктів  : 

1.Експертиза будівництва вуличного освітлення с.Ракошино – 4,3тис.грн.; 

2.Капітальний ремонт ливневих каналізацій Великолучківської сільської ради 

– 60,2 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету; 

3.Капітальний ремонт ливневих каналізацій Великолучківської сільської ради 

–1 220,5 тис. грн. за рахунок обласного  бюджету. 

Здійснення заходів із землеустрою – 7,0 тис .грн .грошова оцінка землі. 

Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку  

територій: 

1.Капітальний ремонт та технагляд по капремонту СБК с.Ракошино – 326,3 

тис. грн. 

2. Реконструкція території біля будинку культури с. Ракошино по вул. 

Перемога, 19, Мукачівського району Закарпатської області (в т.ч. 

виготовлення проектно – кошторисної документації) – 99,0 тис. грн. 



2.Робочий проект по реконструкції збереження спадщини Мукачівщини та 

відновлення через створення молодіжно культурно - творчого центру 

«Резиденції молоді» будинку культури у селі Великі Лучки – 49,9 тис. грн. 

3.Співфінансування по реконструкції збереження спадщини Мукачівщини та 

відновлення через створення молодіжно  культурно – творчого центру 

«Резиденції молоді» будинку культури у селі В. Лучки- 100,0 тис. грн. 

4.Інші джерела власних надходжень: 

4.1 заробітна плата – 180,3 тис. грн. 

4.2 нарахування на оплату праці -39,6 тис. грн. 

4.3 оплата послуг (крім комунальних) – 24,8 тис. грн. 

4.4.  реконструкція збереження спадщини Мукачівщини та відновлення через 

створення молодіжно  культурно – творчого центру «Резиденції молоді» 

будинку культури у селі В. Лучки -146,9тис. грн. 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету : 

1. Капітальний ремонт вулиці Вишнева с. В. Лучки - 677,9 тис. грн.; 

2. Капітальний ремонт вулиці Нова с. Зняцево ( в тому числі технагляд по 

капітальному ремонту вул. Нова  с. Зняцево –790,7тис.грн. 

 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів : 

Капітальний ремонт вулиці Нова с. Зняцево  -160,0 тис. грн. 

Інші субвенції з місцевого бюджету- 42,1 тис. грн. придбання ноутбуків для 

вчителів ЗОШ. 
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