
                                                               

 

 
 Великолучківська сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.10.2022                                   с.Великі Лучки                                       № 83 

 

 

Про схвалення звіту про виконання сільського бюджету  

 Великолучківської сільської ради за 9 місяців 2022 року 

 

   

Відповідно до підпункту 1 пункту а) статті 28, пункту 6 статті 59, Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись пунктом 4 статті 

80  Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт про виконання сільського 

бюджету Великолучківської сільської ради за 9 місяців 2022 року, виконавчий 

комітет Великолучківської сільської ради ВІРИШИВ: 

 

1.Схвалити звіт про виконання сільського бюджету Великолучківської 

сільської ради за 9 місяців 2022 року, в тому числі:  

1.1. По доходах загального фонду сільського бюджету в сумі                   

113 115 019,08 грн.  (додається).   

1.2. По доходах спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

3 158 403,70 грн.  (додається). 

1.3. По видатках загального фонду сільського бюджету в сумі 

99 545 430,37 грн.  (додається).   

1.4. По видатках спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

1 976 593,35 грн.  (додається). 

1.5. Пояснювальна записка (додається). 

2. Винести дане питання  на розгляд сесії  Великолучківської сільської 

ради. 

3.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 9 місяців 2022 року 

Код 

головного 

розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника 

коштів. 

Код підрозділу 

бюджетної 

класифікації 

Загальний фонд 

Затвердж

ено на 

2022 рік 

Затвердже

но 2022 

рік з 

урахуванн

ям змін 

Затвердже

но на 

січень - 

вересень 

2022 року 

Виконано за 

січень -

вересень 

2022 року 

% 

викона

ння до 

уточне

ного 

план 

січень 

-

вересе

нь 

2022 

року 

% 

викон

ання 

до 

уточн

еного 

плану 

на 

2022 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
ДОХОДИ 

      

10000000 
Податкові 

надходження 

43 533 

700 
43 941 700 32 978 400 

34 442 

464,08 
104,4 78,4 

11000000 

Податки на 

доходи, податки 

на прибуток, 

податки на 

збільшення 

ринкової вартості 

27 923 

200 
28 331 200 21 516 600 

23 506 

891,59 
109,3 83,0 

11010000 
Податок на доходи 

фізичних осіб 

27 923 

200 
28 331 200 21 516 600 

23 506 

891,59 
109,3 83,0 

11010100 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується 

податковими 

агентами, із 

доходів платника 

податку у вигляді 

заробітної плати 

22 918 

100 
22 918 100 17 848 100 

17 864 

967,60 
100,1 78,0 

11010400 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується 

податковими 

агентами, із 

доходів платника 

податку інших ніж 

заробітна плата 

3 600 000 4 008 000 2 650 500 5 241 627,88 197,8 130,8 

11010500 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується 

фізичними особами 

за результатами 

річного 

декларування 

1 405 100 1 405 100 1 018 000 400 296,11 39,3 28,5 

13000000 

Рентна плата та 

плата за 

використання 

20 000 20 000 17 900 19 828,02 156,7 141,1 



інших природних 

ресурсів 

13010000 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання 

лісових ресурсів 

19 050 19 050 17 000 19 579,00 115,2 102,8 

13010200 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання 

лісових 

ресурсів(крім 

рентної плати за 

спеціальне 

використання 

лісових ресурсів  в 

частині 

деревини,заготовле

ної в порядку рубок 

головного 

користування 

19 050 19 050 17 000 19 579,00 115,2 102,8 

13020000 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання 

води 

300 300 300 0 0,0 0,0 

13020200 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання води 

водних обєктів  

місцевого значення 

300 300 300 
 

0,0 0,0 

13030000 

Рентна плата за 

користування 

надрами 

загальнодержавно

го значення 

650 650 600 249,02 41,50 38,31 

13030100 

рентна плата за 

користування 

надрами для 

видобування інших 

корисних  копалин 

загальнодержавног

о значення 

650 650 600 249,02 41,5 38,3 

14000000 

внутрішні 

податки на товари 

та послуги 

3 450 000 3 450 000 2 142 500 1 682 341,89 78,5 48,8 

14020000 

акцизний податок з 

вироблених в 

Україні 

підакцизних 

товарів (продукції) 

470 000 470 000 223 200 67286,74 30,1 14,3 

14021900 пальне 470 000 470 000 223 200 67286,74 30,1 14,3 



14030000 

акцизний податок з 

ввезених на митну 

територію України 

підакц.товарів 

1 430 000 1 430 000 757 600 229640,43 30,3 16,1 

14031900 пальне 1 430 000 1 430 000 757 600 229640,43 30,3 16,1 

14040000 

акцизний податок з 

реалізації 

субєктами 

госплдарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних 

товарів 

1 550 000 1 550 000 1 161 700 1385414,72 119,3 89,4 

18000000 

місцеві податки та 

збори ,що 

сплачуються 

(перераховуються) 

згідно з 

податковим 

кодексом 

України) 

12 140 

500 
12 140 500 9 301 400 9 233 402,58 99,3 76,1 

18010000 податок на майно 3 375 500 3 375 500 2 616 400 2 041 956,69 78,0 60,5 

18010100 

податок на 

нерухоме майо, 

відмінне від 

земельної 

ділянки,спдачений 

юриичними 

особами, які є  

власниками обєктів 

житлово 

нерухомості 

10 500 10 500 7 500 6 667,9 88,9 63,5 

18010200 

податок на 

нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної 

ділянки,сплачений 

фізичними 

особами,які є 

власниками  

обєктів житлової 

нерухомості 

230 000 230 000 195 000 10 683,9 5,5 4,6 

18010300 

податок на 

нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений 

фізичними  

особами ,які є 

власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості 

100 000 100 000 86 000 9 854,9 11,5 9,9 



18010400 

податок на 

нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної 

ділянки,сплачений 

юрдичними 

особами ,які є 

власниками обєктів 

нежитлової 

нерухомості 

600 000 600 000 436 000 504 022,4 115,6 84,0 

18010500 
земельний податок 

з юридичних осіб 
950 000 950 000 761 900 434 242,6 57,0 45,7 

18010600 
орендна плата з 

юридичних осіб 
970 000 970 000 736 500 856 297,3 116,3 88,3 

18010700 
земельний податок 

з фізичних осіб 
315 000 315 000 233 000 84 053,3 36,1 26,7 

18010900 
орендна плата з 

фізичних осіб 
155 000 155 000 122 500 111 134,6 90,7 71,7 

18011100 

транспортний 

податок з 

юридичних осіб 

45 000 45 000 38 000 25 000,0 65,8 55,6 

18050000 Єдиний податок 8 765 000 8 765 000 6 685 000 7 191 446 107,6 82,0 

18050300 
Єдиний податок з 

юридичних осіб 
115000 115 000 70 000 85 722,6 122,5 74,5 

18050400 
Єдиний податок з 

фізичних осіб 
7 900 000 7 900 000 6 115 000 6 281 092,7 102,7 79,5 

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарсь

ких   

товаровиробників 

,у яких частка 

сільськогосподарсь

кого 

товаровиробництва 

за попередній 

податковий (звітній 

)рік дорівнює або 

перевищує 75 % 

750 000 750 000 500 000 824 630,5 164,9 110,0 

20000000 
Неподаткові 

надходження 
369 300 369 300 286 500 296 065,00 103,3 80,2 

21000000 

Доходи від 

власності та 

підприємницької 

діяльності 

0 0 0 32 206 0,0 0,0 

21080000 Інші надходження 0 0 0 32 206 0,0 0,0 

21081100 

Адміністративні 

штрафи та інші 

санкції 
   

32 206 0,0 0,0 

22000000 

Адміністративні 

збори та платежі, 

доходи від 

некомерційної 

господарської 

діяльності 

369 300 369 300 286 500 159 625,29 55,7 43,2 



22010000 

Плата за надання 

адміністративних 

послуг 

356 000 356 000 276 600 138 136,11 49,9 38,8 

22012500 
Плата за надання 

інших адмінпослуг 
10 000 10 000 6 600 14 676,11 222,4 146,8 

22012600 

Адміністративний 

збір за державну 

реєстрацію речових 

прав на нерухоме 

майно та їх 

обтяжень 

346 000 346 000 270 000 123 460,00 45,7 35,7 

22080000 

Надходження від 

орендної плати за 

користування 

цілісним 

майновим 

комплексом та 

іншим державним 

майном 

13 000 13 000 9 700 21 387,00 220,5 164,5 

22080400 

Надходження від 

орендної плати за 

користування 

цілісним майновим 

комплексом та 

іншим майном, що 

перебуває в 

комунальній 

власності 

13 000 13 000 9 700 21 387,00 220,5 164,5 

22090000 Державне мито 300 300 200 102,18 51,1 34,1 

22090100 

державне мито,що 

сплачується за 

місцем розгляду та 

оформлення 

документів, у тому 

числі за 

оформлення 

документів на 

спадщину і 

дарування 

300 300 200 102,18 51,1 34,1 

24000000 
Інші неподаткові 

надходження 
0 0 0 104 233,71 0,0 0,0 

24060300 Інші надходження 
   

104 233,71 0,0 0,0 

 
Разом доходів 

43 903 

000 
44 311 000 33 264 900 

34 738 

529,08 
104,4 78,4 

40000000 
Офіційні 

трансферти 

109 570 

700 

102 486 

590 
78 416 490 78 416 490 100,0 76,5 

41000000 

Від органів 

державного 

управління 

109 570 

700 

102 486 

590 
78 416 490 78 416 490 100,0 76,5 

41020000 

Дотації з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

34 676 

700 
34 676 700 26 007 300 26 007 300 100,0 75,0 



41020100 Базова дотація 
34 676 

700 
34 676 700 26 007 300 26 007 300 100,0 75,0 

41030000 

Субвенції  з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

73 273 

300 
65 946 000 50 831 300 50 831 300 100,0 77,1 

41033900 

Освітня субвенція з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

73 273 

300 
65 946 000 50 831 300 50 831 300 100,0 77,1 

41040000 

Дотації з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим 

бюджетам 

1 483 100 1 740 090 1 493 890 1 493 890 100,0 85,9 

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 

984 200 984 200 738 000 738 000 100,0 75,0 

41040400 
Інші дотації з 

місцевого бюджету  
256 990 256 990 256 990 100,0 100,0 

41040500 

Ддотація з 

місцевого бюджету 

на проведення 

розрахунків 

протягом 

опалювального 

періоду за 

комунальні послуги 

та енергоносії, які 

споживаються 

установами, 

організаціями, 

підприємствами, 

що утримуються за 

рахунок 

відповідних 

місцевих бюджетів 

за рахунок 

відповідної 

додаткової дотації з 

державного 

бюджету 

498 900 498 900 498 900 498 900 100,0 100,0 

41050000 

Субвенції з 

місцевих бюджетів 

іншим місцевим 

бюджетам 

137 600 123 800 84 000 84 000 100,0 67,9 



41051200 

Субвенція з 

місцевого бюджету 

на надання 

державної 

підтримки особам з 

особливими 

освітніми 

потребами за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету 

137 600 123 800 84 000 84 000 100,0 67,9 

 
Всього доходів 

153 473 

700 

146 797 

590 

111 681 

390 

113 155 

019,08 
101,3 77,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт  про виконання дохідної частини спеціального фонду сільського бюджету  Великолучківської 

сільської ради за 9 місяців 2022 року 

Код 

головного 

розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника коштів. 

Код підрозділу 

бюджетної класифікації 

Спеціальний  фонд 

Затверджено 

на 2022 рік 

Затверджено 

на 2022 рік з 

урахуванням 

змін 

Уточнений 

план на 

січень-

вересень 

2022 року 

Виконано 

за січень-

вересень 

2022 року 

% виконання 

до 

затвердженого 

плану з 

урахуванням 

змін за  2022 

року 

1 2 3 4 5 6 7 

 
ДОХОДИ 

     
10000000 Податкові надходження 0 0 0 1362,68 0,0 

19000000 інші податки та збори 0 0 0 1362,68 0,0 

19010000 екологічний податок 0 0 0 1362,68 0,0 

19010100 

Екологічний податок, 

який справляється за 

викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними 

джерелами забруднення 

(за винятком викидів в 

атмосферне повітря 

двоокису вуглецю) 

   
1009,22 0,0 

19010200 

Надходження від скидів 

забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні 

об`єкти 

   
353,46 0,0 

20000000 
Неподаткові 

надходження 
2 100 600 2 100 600 1 575 450 3124200,82 148,7 



24000000 
Інші неподаткові 

надходження 
0 0 0 1 859,65 0,0 

24060000 Інші надходження 0 0 0 1 859,65 0,0 

24062100 

Грошові стягнення за 

шкоду, заподіяну 

порушенням 

законодавства про 

охорону навколишнього 

середовища внаслідок 

господарської та іншої 

діяльності 

   
1859,65 0,0 

25000000 
Власні надходження 

бюджетних установ 
2 100 600 2 100 600 1 575 450 3122341,17 148,6 

25010000 

Плата за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами 
2 100 600 2 100 600 1 575 450 856029,82 40,8 

25010100 

Надходження від плати за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно із законодавством 

2 100 600 2 100 600 1 575 450 854729,82 40,7 

25010300 

Плата за оренду майна 

бюджетних установ, що 

здійснюється відповідно 

до Закону України `Про 

оренду державного та 

комунального майна` 

   
1300,00 0,0 

25020000 

Інші джерела власних 

надходжень бюджетних 

установ 
0 0 0 2266311,35 0,0 

25020100 Благодійні внески, гранти 
   

2266311,35 0,0 



та дарунки 

30000000 
Доходи від операцій з 

капіталом 
0 0 0 32840,20 0,0 

33010000 кошти від продажу землі 0 0 0 32840,20 0,0 

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 

   
32840,20 0,0 

40000000 Офіційні трансферти 0 100 000 0 0 0,0 

41000000 
Від органів державного 

управління 
0 100 000 0 0 0,0 

41050000 
Субвенція з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 

0 100 000 0 0 0,0 

41053900 
Інші субвенції з 

місцевого бюджету  
100 000 

  
0,0 

Всього без урахування трансфертів 2 100 600 2 100 600 1 575 450 
3 158 

403,70 
148,7 

Всього 2 100 600 2 200 600 1 575 450 
3 158 

403,70 
148,7 

 

 

 



Звіт про виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за 9 місяців 2022 року 

Код 

голо

вног

о 

розп

о- 

рядн

и-ка 

кош

тів / 

КВК

/    

КФК

В 

Назва головного   

розпорядника 

коштів. 

Код підрозділу 

бюджетної 

класифікації 

Загальний фонд 

Затвердж

ено на 

2022 рік 

Затвердж

ено 2022 

рік з 

урахуван

ням змін 

Затвердж

ено на 

січень - 

вересень  

2022 

року 

Виконан

о за 

січень - 

вересень 

2022 

року 

% 

вико

на-

ння 

до 

уточ

не-

ного 

план 

січен

ь – 

вере-

сень 

2022 

року 

% 

вико

нанн

я до 

уточ

нено

го 

план

у на 

2022 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
ВИДАТКИ 

      

0150 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне  та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності 

обласної ради, 

районної ради, 

районної у місті  

ради ( у разі її 

створення), 

міської, селищної, 

сільської рад 

13 992 

300 

14 707 

300 

11 577 

500 

9245134,

92 
79,9 62,9 

0160 

Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері 

у містах (місті 

Києві), селищах, 

селах, 

територіальних 

громадах 

3 502 300 4 574 300 3 699 100 
2738879,

96 
74,0 59,9 

 



1010 
надання 

дошкільної освіти 

28 771 

000 

29 427 

110 

22 101 

700 

16000787

,45 
72,4 54,4 

1021 

надання загальної 

середньої освіти 

закладами 

загальної 

середньої освіти 

18 779 

400 

20 952 

440 

16 086 

310 

11733067

,78 
72,9 56,0 

1031 

надання загальної 

середньої освіти 

закладами 

загальної 

середньої освіти 

73 273 

300 

65 946 

000 

50 831 

300 

48802731

,18 
96,0 74,0 

1061 

надання загальної 

середньої освіти 

закладами 

загальної 

середньої освіти 

 
8 960 365 8 960 365 

 
0,0 0,0 

1080 

надання 

спеціальної освіти 

мистецькими 

школами 

9 194 000 9 210 000 6 900 200 
5798953,

74 
84,0 63,0 

1142 

Інші програми та 

заходи у сфері 

освіти 
 

32 000 32 000 15240,00 47,6 47,6 

1200 

надання освіти за 

рахунок субвенції 

з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на 

надання державної 

підтримки особам 

з особливими 

освітніми 

потребами 

103 600 93 200 66 200 40485,06 61,2 43,4 

1210 

надання освіти за 

рахунок залишку 

коштів за  

субвенцією  з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на 

надання державної 

підтримки особам 

з особливими 

освітніми 

потребами 

 
322 868 322 868 

 
0,0 0,0 



2112 

первинна медична 

допомога  

населенню, що 

надається 

фельдшерськими 

,фельдшерсько - 

акушерськими 

пунктами 

79 200 79 200 55 700 41986,97 75,4 53,0 

2113 

первинна медична 

допомога 

населенню, що 

надається 

амбулаторно - 

поліклінічними 

закладами 

(відділеннями) 

2 412 500 2 412 500 1 722 140 
717573,9

0 
41,7 29,7 

2152 

інші програми та 

заходи у сфері 

охорони здоров'я 
 

1 450 000 1 450 000 
1448907,

72 
99,9 99,9 

3210 

Організація та 

проведення 

громадських робіт 
 

50 000 50 000 7230,47 14,5 14,5 

3242 

інші заходи у 

сфері соціального 

захисту і 

соціального 

забезпечення 

415 000 1 468 000 1 418 000 
1010490,

32 
71,3 68,8 

4030 
забезпечення діяльності  

бібліотек 
582 100 716 900 581 200 

440476,4

1 
75,8 61,4 

4060 

забезпечення 

діяльності палаців 

і будинків 

культури, клубів, 

центрів дозвілля 

та інших клубних 

закладів 

693 000 583 200 413 400 
253825,2

7 
61,4 43,5 

6030 

організація 

благоустрою 

населених пунктів 

1 421 000 1 765 000 1 409 000 
815073,7

4 
57,8 46,2 

7130 

Здійснення 

заходів із 

землеустрою 
 

460 000 460 000 
 

0,0 0,0 



7540 

Реалізація заходів 

, спрямованих на 

підвищення 

доступності 

широкосмугового 

доступу до 

Інтернету в 

сільській 

місцевості 

 
166 600 166 600 86800,00 52,1 52,1 

7680 

Членські внески 

до асоціації 

органів місцевого 

самоврядування 

 
11 000 11 000 

 
0,0 0,0 

8230 

інші заходи 

громадського 

порядку та 

безпеки 

121 000 205 000 175 000 41011,98 23,4 20,0 

8710 

Резервний фонд 

місцевого 

самоврядуваннями 

100 000 100 000 100 000 
 

0,0 0,0 

9770 

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету 
 

113 547 89 787 56 773,50 63,2 50,0 

9800 

Субвенція з 

місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм соціально 

- економічного 

розвитку регіонів 

 
250 000 250 000 250 000 100,0 

100,

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Звіт про виконання видаткової частини спеціального фонду сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за 9 місяців  2022 року 

Код 

головно

го 

розпо- 

рядник

а 

коштів 

/ КВК/    

КФКВ 

Назва головного   розпорядника 

коштів. 

Код підрозділу бюджетної 

класифікації 

Спеціальний  фонд 

Затвердж

ено на 

2022 рік 

Затвердже

но на 2022 

рік з 

урахуванн

ям змін 

Уточнен

ий план 

на 

січень-

вересен

ь 2022 

року 

Виконано 

за січень-

вересень 

2022 року 

% 

виконан

ня до 

затверд

женого 

плану з 

урахува

нням 

змін за  

2022 

року 

 
ВИДАТКИ 

     

0150 

Організаційне, інформаційно - 

аналітичне та матеріально -

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської ради 

 
200 000 200 000 213 289,20 106,6 

0160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

 
49 500 49 500 

 
0,0 

1010 надання дошкільної освіти 1 512 600 1 512 600 
1 134 

450 
36230,42 2,4 

1021 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

88 000 1 753 000 
1 731 

000 
83889,25 4,8 

1080 
надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами 
500 000 500 000 375 000 495861,14 99,2 

1200 

надання освіти за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами 

34 000 30 600 17 800 
 

0,0 

7130 
Здійснення заходів із 

землеустрою  
108 500 8 500 

 
0,0 

7370 

реалізація інших заходів щодо 

соціально - економічного 

розвитку території 
   

1147323,3

4  

 
Разом видатків 2 134 600 4 154 200 

3 516 

250 

1 976 

593,35 
47,6 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

про виконання дохідної та видаткової частини сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за 9 місяців 2022 року 
 

ДОХОДИ 

           

За підсумками 9 місяців 2022 року до сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради надійшло всього з офіційними трансфертами  

116 313,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 113 155,0 тис.грн. та  по 

спеціальному фонду – 3 158 ,4 тис.грн.  

До загального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської 

ради за 9 місяців 2022 року надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) 

в сумі 34 738,5 тис. грн., що становить 104,4 відсотка до затверджених 

показників (з урахуванням змін) на вказаний період:  

Податок на доходи фізичних осіб, найвагомішого джерела доходів,  за 

звітній період надійшло 23 506,9 тис. грн., що на 975,8 тис. грн. більше в 

порівнянні з 2021 роком на вказаний період;  

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

виготовленої в порядку рубок головного користування) – 19,6 тис. грн., що на 

1,3 тис. грн. більше в порівнянні з 2021роком на вказаний період; 

Внутрішні податки на товари та послуги надійшли в сумі                  

1 682,3 тис. грн; в тому числі: 

 акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продуктів), а саме пальне – 67,3 тис. грн.; 

 акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (пальне) - 229,6 тис. грн.; 

 акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1 385,4 тис. грн., що на 

223,6 тис. грн. більше в порівнянні з 2021 роком на вказаний період; 

Місцеві податки та збори надійшли за звітній період у сумі                        

9 233,4 тис. грн., а саме: 

Податок на майно надійшло 2 042,0  тис. грн. з них: 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 

– 6,7 тис. грн.; 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 

10,7 тис. грн.; 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 

– 9,9 тис. грн.; 



 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості – 504,0 тис. грн. 

 земельний податок з юридичних осіб – 434,2 тис. грн.; 

 орендна плата з юридичних осіб – 856,3 тис. грн.; 

 

 земельний податок з фізичних осіб 84,1 тис. грн.; 

 орендна плата з фізичних осіб – 111,1 тис. грн.; 

 транспортний податок з юридичних осіб - 25,0 тис. грн. 

 

Єдиний податок надійшов в сумі  7 191,4 тис. грн.,  що більше на 192,4 

тис. грн. в порівнянні з минулим роком на вказаний період в тому числі: 

 єдиний податок з юридичних осіб надійшло за 9 місяців  2022 року в сумі  

85,7 тис. грн. в порівнянні з минулим роком більше на 7,8 тис. грн. на 

вказаний період; 

 єдиний податок з фізичних осіб за 9 місяців  2022 року надійшло в сумі 

6 281,1 тис. грн. що більше в порівнянні за вказаний період  2021 року на 

53,3 тис. грн.; 

 єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітній) рік дорівнює або перевищує 75% - 824,6 тис. грн., що більше на 

131,3 тис. грн. від  вказаного періоду 2021року.  

Неподаткові надходження надійшли за звітний період  в сумі 296,1 тис. 

грн.  з них : 

- адміністративні штрафи  та інші санкції – 32,2 тис. грн.;  

- плата за надання інших адміністративних послуг надійшло                           

14,7 тис. грн.,  

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно  та їх обтяжень – 123,5 тис. грн.; 

-- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності –

21,4 тис. грн.; 

 По загальному фонду з державного бюджету за 9 місяців 2022 рік  

одержано: 

- базової дотації надійшло у сумі 26 007,3 тис. грн.; 

- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло на 

загальну суму 50 831,3 тис. грн., в тому числі:  

 освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 

50 831,3 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  738,0 тис. грн.; 

- інша дотація з місцевого бюджету – 256,9 тис. грн.; 

- дотацію з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 



установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету – 498,9 тис. грн.; 

  Субвенцій з місцевих бюджетів іншим бюджетам у сумі  84,0 тис. грн., в 

тому числі: 

 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримкам 

особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 84,0 тис. грн.; 

Усього за звітній період бюджет одержав офіційних трансфертів у сумі 

78 416,5 тис. грн.  

     До спеціального фонду сільського бюджету Великолучківської сілської 

ради за 9 місяців 2022 року надійшло доходів (без урахування трансфертів)  в 

сумі   3 158,4 тис. грн., в тому числі:  

- екологічний податок  – 1,4 тис. грн.;  

- інші неподаткові надходження ( грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності) –                      1,9 тис. 

грн. 

- власних надходжень бюджетних установ – 3 122,3 тис. грн., в тому 

числі: 

 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю – 854,7 тис. грн.; 

 плата за оренду майна бюджетних установ , що здійснюються 

відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» - 1,3 тис. грн.; 

 благодійні внески, гранти, дарунки – 2 266,3 тис. грн. 

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та 

земельних ділянок, які знаходяться на території АРК - 32,8 тис. грн. 

 

ВИДАТКИ 

Виконання видаткової частини сільського бюджету Великолучківської 

сільської ради за 9 місяців 2022 року становить 101 522,0 тис. грн. (з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів), у тому числі по загальному фонду - 

99 545,4 тис. грн., що становить 77,2 % затверджених зі змінами  призначень на 

вказаний період  та по спеціальному фонду – 1 976,6 тис. грн. 

Структура  видаткової частини загального фонду сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за економічними категоріями за основними 

напрямками: 

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

управління, фінансового відділу ) – 89 792,7 тис. грн. (або 84,8% 

виконання на вказаний період); 

 на продукти харчування – 347,9 тис. грн. (або 16,6% виконання на 

вказаний період ); 

 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 279,8 тис. грн. (або 

55,4 % виконання на вказаний період); 



 інші  програми та заходи у сфері освіти – 15,2 тис. грн. (або 47,6 %) 

виконання на вказаний період); 

 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 

1 010,5 тис. грн. (або 71,3 % виконання на вказаний період) 

 інші видатки – 3 099,3  тис. грн. 

1. На видатки соціального спрямування загального фонду бюджету 

громади спрямовано 86 311,8  тис. грн., які направлені зокрема на утримання 

галузей: 

- освіта – 76 577,1 тис. грн.(виконано 79,2% на вказаний період),  з них:  

 за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 48 802,7 тис. 

грн.;  

 на дошкільні заклади освіти – 16 000,8 тис. грн.; 

 

- інші програми та заходи у сфері освіти – 15,2 тис. грн.; 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 1010,5 тис. грн.; 

- організація та проведення громадських робіт - 7,2 тис. грн.; 

- охорона здоров’я – 2 208,5 тис. грн.; 

-    культура і мистецтво – 6 493,3 тис. грн. 

2. На утримання органів місцевого самоврядування  спрямовано  11984,0 

тис. грн. (в т.ч. фінансовий відділ та керівництво відділу ОМСКТ). 

3. Організація благоустрою населених пунктів – 815,1 тис. грн. 

4.Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового  доступу до Інтернету в сільській місцевості – 86,8 тис. грн.; 

5. Інші заходи громадського порядку та безпеки – 41,0 тис. грн. 

6. Інші субвенції з місцевого бюджету – 56,8 тис. грн. 

Верхньокоропецькій сільській раді на здійснення системного кваліфікованого 

супроводу для осіб Великолучківської територіальної громади, які потребують  

особливі освітні потреби. 

7. Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально – економічного розвитку регіонів 250,0 тис. грн., а саме:  

 100,0 тис. грн. - Програму організації та забезпечення територіальної 

оборони,  призову на строкову військову службу та військово-

патріотичного виховання населення на 2022 рік. Закарпатський обласний 

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки;  

 50 тис. грн. - Програма попередження надзвичайних ситуацій та 

забезпечення пожежної безпеки на території  Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022 рік. 2 ДПРЗ ГУДСНС України у 

Закарпатській області; 

 50,0 тис. грн. - Програма забезпечення державної безпеки у 

Великолучківській територіальній громаді, матеріально – технічного 

забезпечення СБУ в Закарпатській області на 2022 рік. Управління СБУ в 

Закарпатській області; 

 50,0 тис. грн. – Програма профілактики злочинності Великолучківської 

територіальної громади на території Мукачівського району на 2022 рік. 



Мукачівський РУП ГУНП в Закарпатській області (Головне Управління 

Національної поліції в Закарпатської області). 

 Виконання видаткової частини по спеціальному фонду сільського 

бюджету Великолучківської сільської ради становить 1 976,6 тис. грн. в тому 

числі: 

Плата за послуги бюджетних установ: 

1. Надання спеціалізованої освіти – 495,9  тис. грн. (заробітна плата та 

нарахування на оплату праці). 

Інші джерела власних надходжень: 

1. Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне 

забезпечення діяльності сільської ради – 213,3 тис. грн., в тому числі: 

           - предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 74,3 тис. грн.; 

– придбання обладнання і предметів довгострокового користування -  

139,0 тис. грн. 

2. Дошкільні заклади – 36,2 тис. грн. (гранти, ) -  предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар. 

3. Надання загальної середньої  освіти закладами загальної середньої 

освіти – 83,9 тис. грн., в тому числі : 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 79,8 тис. грн..; 

- продукти харчування - 4,1 тис. грн.  

4. Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку 

територій (реконструкція збереження спадщини Мукачівщини та відновлення 

через створення молодіжно – культурно – творчого центру «Резеденції молоді» 

1147,3 тис. грн., в тому числі: 

 заробітна плата – 485,2 тис. грн.; 

 нарахування на оплату праці 106,8 тис. грн.; 

 оплата послуг (крім комунальних) – 67,2 тис. грн.; 

 реконструкція та реставрація інших об’єктів – 488,1 тис. грн. 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                            

12.10.2022 с.Великі Лучки                               № 84  

  

Про внесення змін до Програми 

  благоустрою населених пунктів Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022 рік 

 

Відповідно до пункту 22 Прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від                   

11 березня 2022 року № 252 „Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану”, керуючись статтею 40, частиною  6 статті 

59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши 

подані зміни до Програми благоустрою населених пунктів Великолучківської 

сільської територіальної громади на 2022 рік, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

 

1.Внести наступні зміни до Програми благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік (із змінами), 

затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії восьмого скликання від 20 грудня 

2021 року  № 1353, а саме:  

1.1.У пункті ІV „Перелік завдань, заходів та показників Програми 

благоустрою населених пунктів Великолучківської сільської територіальної 

громади на 2022 рік ” цифри „1 957 000” замінити на цифри „1 814 500”; 

1.2.Додаток 1 до Програми благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік ” визнати 

таким, що втратив чинність. 

 2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік (із змінами), 

проводити в межах затверджених асигнувань в сільському бюджеті 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік.   

 3.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 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                            

12.10.2022 с.Великі Лучки                               № 85 

Про внесення змін до  Програми „Членські внески” на 2022 рік    

Відповідно до пункту 22 Прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня      2022 року № 252 „Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану”, керуючись статтею 40, частиною 6                             

статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

розглянувши подані зміни до Програми „Членські внески” на 2022 рік, 

виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Внести наступні зміни до Програми „Членські внески” на 2022 рік, 

затвердженої рішенням п′ятнадцятої сесії восьмого скликання від 04 лютого 

2022 року  № 1525, а саме: 

1.1. розділ 5 „Загальний обсяг фінансування Програми” викласти в 

наступній редакції: 

„Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

виконання цієї Програми, з бюджету Великолучківської сільської ради складає 

20 000 гривень”. 

1.2. розділ 9 „Напрями діяльності та заходи Програми” викласти в 

наступній редакції: 

 

Заходи 
Відповідальні за 

виконання 

Сільський бюджет 

Великолучківської 

сільської ради, грн. 

2022 рік 

Сплати членських 

внесків 

Великолучківська 

сільська рада 
20 000,00 

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою „Членські внески” на 2022 рік, проводити в 

межах затверджених асигнувань в сільському бюджеті Великолучківської 

сільської ради на 2022 рік.    

3.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 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                            

12.10.2022 с.Великі Лучки                               № 86 

 

 

Про внесення змін та доповнень до  Програми „Підтримки діяльності 

закладів охорони здоров’я” на 2022 рік 

 

     

Відповідно до пункту 22 Прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України постанови Кабінету Міністрів України від                    

11 березня      2022 року № 252 „Деякі питання формування та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану”,  керуючись підпунктом 1                

пункту «а» статті 27, статтею 40, частиною 6 статті 59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши подані зміни та доповнення 

до  Програми „Підтримки діяльності закладів охорони здоров’я” на 2022 рік                    

(із змінами), виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Внести наступні зміни та доповнення до Програми „Підтримки 

діяльності закладів охорони здоров’я” на 2022 рік (із змінами), затвердженої 

рішенням п′ятнадцятої сесії восьмого скликання від 04 лютого 2022 року                   

№ 1518, а саме:  

- викласти в новій редакції додаток до Програми „Підтримки діяльності 

закладів охорони здоров’я” на 2022 рік „Фінансове забезпечення Програми” 

згідно  додатку  до даного рішення відповідно. 
2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою „Підтримки діяльності закладів охорони 

здоров’я” на 2022 рік (із змінами), проводити в межах затверджених асигнувань 

в сільському бюджеті Великолучківської сільської ради на 2022 рік.    

3.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 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                            

12.10.2022 с.Великі Лучки                               № 87  

 

 

Про внесення змін до  Програми соціально-економічного і культурного 

розвитку Великолучківської сільської ради на 2022 рік 

 

     

Відповідно до пункту 22 Прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня      2022 року № 252 „Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану”,  керуючись статтею 40, частиною 6 статті                      

59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 

комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Внести наступні зміни до Програми соціально-економічного і 

культурного розвитку Великолучківської сільської ради на 2022 рік, 

затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії восьмого скликання від 20 грудня 

2021 року  № 1354 (із змінами), а саме: 

1.1. Абзац 2 розділу ІІІ „Фінансове забезпечення Програми” викласти в 

наступній редакції: 

 „Для здійснення заходів щодо забезпечення виконання Програми на 2022 

рік планується використати коштів, всього: 8 616 060,00 гривень, а саме: 

сільського бюджету – 8 516 060,00 гривень та обласний бюджет –                        

100 000,00 гривень. Протягом поточного року можуть вноситися зміни до 

Програми при збільшені обсягів фінансування. 

2.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 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.10.2022                                     с. Великі Лучки                                         № 88 

 

Про внесення змін до сільського бюджету 

 Великолучківської сільської ради на 2022 рік  

 

07527000000 
(код бюджету) 

 

 

 

 

 

Відповідно до пункту 22 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу 

України,  статей 28, 40, частини 6 статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 „Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”, враховуючи 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації – начальника 

Закарпатської обласної військової адміністрації від 03 жовтня                2022 року № 626 „Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік щодо розподілу додаткової дотації з 

державного бюджету”, листи головних розпорядників коштів сільського бюджету від 

16.09.2022 № 463/01-30, від                    № 427/01-30,  від 05.10.2022 № 481/01-30, № 1451/06-

31 та листа фінансового відділу Великолучківської сільської ради від 12.09.2022 № 360/01-08 

„Висновок про перевиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету 

станом на 01.08.2022 року”, виконавчий комітет Великолучківської сільської 

ради ВИРІШИВ: 

 

1.Внести зміни до обсягу доходів сільського бюджету на 2022 рік згідно з додатком 1 

до цього рішення. 

2.Внести зміни до обсягів фінансування сільського бюджету на                    2022 рік 

згідно з додатком 2  до цього рішення. 

3.Внести зміни до розподілу видатків сільського бюджету на                  2022 рік за 

головними розпорядниками коштів (у межах змін обсягу доходів та у межах загального 

обсягу видатків) згідно з додатком 3.1 до цього рішення.  

 4.Внести зміни до додатку 3 рішення сільської ради «Про бюджет Великолучківської 

сільської ради на 2022 рік»- «Розподіл видатків бюджету Великолучківської сільської ради 

на 2022 рік» та змінити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського 

бюджету на 2022 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 2022 рік згідно з додатком 4 до цього рішення. 

6.Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з додатком 5 до 

цього рішення. 

7.Додатки 1-5, 3.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

8.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                 Василь КОШТУРА



   
Додаток 1 

   
до рішення виконавчого комітету 

   
Великолучківської сільської ради 

   
від 12.10.2022 року № 88 

Зміни до обсягу доходів сільського бюджету Великолучківської сільської ради 

на 2022 рік 

0752700000 
     

(код бюджету) 
    

(грн) 

Код 
Найменування згідно з 

Класифікацією доходів бюджету 
Усього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

40000000 Офіційні трансферти 12 180,00 12 180,00 0,00 0,00 

41000000 
Від органів державного 

управління 
12 180,00 12 180,00 0,00 0,00 

41040000 
Дотації з місцевих бюджетів 

іншим місцевим бюджетам 
12 180,00 12 180,00 0,00 0,00 

41040400 

Інші дотації з місцевого бюджету 

(за рахунок додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам для надання компенсації 

закладам комунальної форми 

власності, закладам освіти 

державної форми власності, що 

передані на фінансування з 

місцевих бюджетів, закладам 

спільної власності територіальних 

громад області, що перебувають в 

управлінні обласних рад) 

12 180,00 12 180,00 0,00 0,00 

X Разом доходів 12 180,00 12 180,00 0,00 0,00 

      

      

Керуюча справами виконавчого комітету  

Великолучківської сільської ради   
Тетяна ЛОГОЙДА 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



   
Додаток 2 

   
до рішення виконавчого комітету 

   
Великолучківської сільської ради 

   
від 12.10.2022 року № 88 

Зміни до обсягів  фінаннсування Великолучківського сільського бюджету                                                     

на 2022 рік 

0752700000 
     

(код бюджету) 
   

(грн) 

Код 

Найменування згідно з 

Класифікацією фінансування 

бюджету 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора 

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 49 500,00 -49 500,00 -49 500,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів 
0,00 49 500,00 -49 500,00 -49 500,00 

208100 На початок періоду 
910 

381,20 
706 853,92 203 527,28 17 606,73 

208200 На кінець періоду 
910 

381,20 
706 853,92 203 527,28 17 606,73 

208400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

0,00 49 500,00 -49 500,00 -49 500,00 

X Загальне фінансування 0,00 49 500,00 -49 500,00 -49 500,00 

Фінансування за типом боргового зобов’язання 

600000 
Фінансування за активними 

операціями 
0,00 49 500,00 -49 500,00 -49 500,00 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 49 500,00 -49 500,00 -49 500,00 

602100 На початок періоду 
910 

381,20 
706 853,92 203 527,28 17 606,73 

602200 На кінець періоду 
910 

381,20 
706 853,92 203 527,28 17 606,73 

602400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

0,00 49 500,00 -49 500,00 -49 500,00 

X Загальне фінансування 0,00 49 500,00 -49 500,00 -49 500,00 

Керуюча справами виконавчого комітету  

Великолучківської сільської ради   
Тетяна ЛОГОЙДА 

 



           
Додаток 3 

           
до рішення виконавчого комітету 

           
Великолучківської сільської ради 

           
від 12.10.2022 року № 88 

Зміни до додатку 3 рішення сільської ради  «Про  бюджет Великолучківської сільської ради на 2022 рік» – «Розподіл видатків  бюджету Великолучківської сільської ради на 2022 рік» 

видатків місцевого бюджету на 2022 рік 

0752700000 
              

(код бюджету) 
            

(грн.) 

Код 

Програм

ної 

класифік

ації 
видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевог

о 

бюджету 

Код 

Типово

ї 

програ

мної 

класиф
ікації 

видаткі

в та 

кредит

ування 

місцев

ого 

бюдже
ту 

Код 

Функці

ональн

ої 

класиф
ікації 

видаткі

в та 

кредит

ування 

бюдже

ту 

Найменування 
головного 

розпорядника 

коштів 

місцевого 

бюджету/ 

відповідально

го виконавця, 
найменування 

бюджетної 

програми 

згідно з 

Типовою 

програмною 

класифікацією 

видатків та 
кредитування 

місцевого 

бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

 

 

Разом 

усього 
видатки 

споживання 

з них 

видат

ки 

розв

итку 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживання 

з них 

 

 

видатки 

розвитку 

 

оплата праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці 

кому

нальн

і 

послу

ги та 

енерг

оносії 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0100000 
  

Великолучків

ська сільська 

рада 

(головний 

розпорядник) 

22 974 600,00 22 974 600,00 10 830 900,00 4 169 700,00 0,00 308 500,00 208 500,00 100 000,00 0,00 0,00 208 500,00 23 283 100,00 

0110000 
  

Великолучкіу

вська 

сільська рада 

(відповідальни

й виконавець) 

22 974 600,00 22 974 600,00 10 830 900,00 4 169 700,00 0,00 308 500,00 208 500,00 100 000,00 0,00 0,00 208 500,00 23 283 100,00 

0110150 0150 0111 

Організаційне, 
інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності 

обласної ради, 
районної ради, 

районної у 

місті ради (у 

разі її 

створення), 

міської, 

селищної, 

14 770 900,00 14 770 900,00 10 790 000,00 594 600,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 14 970 900,00 



сільської рад 

0112113 2113 0721 

Первинна 

медична 

допомога 

населенню, 
що надається 

амбулаторно-

поліклінічним

и закладами 

(відділеннями) 

2 200 400,00 2 200 400,00 0,00 2 200 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 400,00 

0112152 2152 0763 

Інші програми 

та заходи у 

сфері охорони 

здоров`я 

1 540 000,00 1 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540 000,00 

0116030 6030 0620 

Організація 
благоустрою 

населених 

пунктів 

1 814 500,00 1 814 500,00 0,00 1 233 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 814 500,00 

0117680 7680 0490 

Членські 

внески до 

асоціацій 

органів 
місцевого 

самоврядуван

ня 

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

0600000 
  

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

культури, 

туризму 

Великолучків

ської 

сільської 

ради 

(головний 

розпорядник) 

139 361 910,00 139 361 910,00 99 839 300,00 8 661 370,00 0,00 3 796 200,00 1 695 600,00 2 100 600,00 409 800,00 0,00 1 695 600,00 143 158 110,00 

0610000 
  

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

культури, 

туризму 

Великолучків

ської 

сільської 

ради 

(відповідальни

й виконавець) 

139 361 910,00 139 361 910,00 99 839 300,00 8 661 370,00 0,00 3 796 200,00 1 695 600,00 2 100 600,00 409 800,00 0,00 1 695 600,00 143 158 110,00 

0610160 0160 0111 

Керівництво і 

управління у 
відповідній 

сфері у містах 

(місті Києві), 

селищах, 

селах, 

територіальни

х громадах 

2 942 600,00 2 942 600,00 2 357 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 942 600,00 



0611010 1010 0910 

Надання 

дошкільної 
освіти 

29 427 110,00 29 427 110,00 18 546 200,00 3 141 800,00 0,00 1 512 600,00 0,00 1 512 600,00 0,00 0,00 0,00 30 939 710,00 

0611021 1021 0921 

Надання 

загальної 

середньої 
освіти 

закладами 

загальної 

середньої 

освіти 

21 014 120,00 21 014 120,00 11 295 600,00 5 066 270,00 0,00 1 753 000,00 1 665 000,00 88 000,00 0,00 0,00 1 665 000,00 22 767 120,00 

X X X УСЬОГО 164 118 210,00 164 018 210,00 111 974 800,00 12 831 070,00 0,00 4 104 700,00 1 904 100,00 2 200 600,00 409 800,00 0,00 1 904 100,00 168 222 910,00 

                

                

Керуюча справами виконавчого комітету                                                                 

Великолучківської сільської ради     
Тетяна ЛОГОЙДА 

      

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                         

 

  



Додаток 3.1. 

                        до рішення виконавчого комітету   

                        Великолучківської сільської ради   

                        від 12.10.2022 року № 88    

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 

видатків Великолучківського сільського бюджету на 2022 рік (у межах змін обсягу доходівта у межах загального обсягу видатків) 

0752700000                               

(код бюджету)                           (грн.) 

Код 

Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету 

Код 

Типової 

програмн

ої 

класифіка

ції 
видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функці

ональн

ої 

класиф

ікації 
видаткі

в та 

кредит

ування 

бюдже

ту 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

усього 
видатки 

споживання 

з них 

видатк

и 

розвит

ку 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

видатк

и 

спожив

ання 

з них 

видатки 

розвитку 
опла

та 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2022 рік за головними розпорядниками коштів в розрізі джерел коштів: 

1. У межах змін обсягу доходів 12 180,00 12 180,00 0,00 12 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 180,00 

0600000 
  

Відділ освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської 

сільської ради (головний розпорядник) 
12 180,00 12 180,00 0,00 12 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 180,00 

0610000 
  

Відділ освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської 

сільської ради (відповідальний 

виконавець) 

12 180,00 12 180,00 0,00 12 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 180,00 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
12 180,00 12 180,00 0,00 12 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 180,00 

2. У межах загального обсягу видатків 49 500,00 49 500,00 0,00 -234 000,00 0,00 -49 500,00 -49 500,00 0,00 0,00 0,00 -49 500,00 0,00 

0100000 
  

Великолучківська сільська рада 

(головний розпорядник) 
0,00 0,00 0,00 -149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0110000 
  

Великолучкіувська сільська рада 

(відповідальний виконавець) 
0,00 0,00 0,00 -149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0110150 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад 

63 600,00 63 600,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 600,00 



0112113 2113 0721 

Первинна медична допомога населенню, 

що надається амбулаторно-

поліклінічними закладами 

(відділеннями) 

-212 100,00 -212 100,00 0,00 -212 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -212 100,00 

0112152 2152 0763 
Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров`я 

90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 

пунктів 
49 500,00 49 500,00 0,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 500,00 

0117680 7680 0490 
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування 
9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 

0600000 
  

Відділ освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської 

сільської ради (головний розпорядник) 
49 500,00 49 500,00 0,00 -85 000,00 0,00 -49 500,00 -49 500,00 0,00 0,00 0,00 -49 500,00 0,00 

0610000 
  

Відділ освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської 

сільської ради (відповідальний 

виконавець) 

49 500,00 49 500,00 0,00 -85 000,00 0,00 -49 500,00 -49 500,00 0,00 0,00 0,00 -49 500,00 0,00 

0610160 0160 0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних громадах 

-3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 -49 500,00 -49 500,00 0,00 0,00 0,00 -49 500,00 -52 500,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -389 000,00 -389 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -389 000,00 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
441 500,00 441 500,00 0,00 -85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 500,00 

X X X УСЬОГО 61 680,00 61 680,00 0,00 -221 820,00 0,00 -49 500,00 -49 500,00 0,00 0,00 0,00 -49 500,00 12 180,00 

                

                

Керуюча справами виконавчого комітету                                                                 

Великолучківської сільської ради 

   Тетяна ЛОГОЙДА       

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

               



Додаток 4 

              до рішення виконавчого комітету 

              Великолучківської сільської ради 
              від 12.10.2022 року № 88 

Зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році 

07527000000                 

(код бюджету)               (грн.) 

Код 

Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 

місцевого 
бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 

місцевого 
бюджету 

Код 
Функціональної 

класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Найменування місцевої/ регіональної 

програми 

Дата та номер документа, яким 
затверджено місцеву 

регіональну програму 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000 
  

Великолучківська сільська 

рада (головний розпорядник)   
148 500,00 148 500,00 - - 

0110000 
  

Великолучкіувська сільська 

рада (відповідальний виконавець)   
148 500,00 148 500,00 

  

0112152 2152 0763 
Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров`я 

Програма „Підтримки діяльності 

закладів охорони здоров’я” на 2022 

рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від  04.02.2022  № 1518 

90 000,00 90 000,00 - - 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів 

Програма благоустрою населених 

пунктів Великолучківської сільської 
територіальної громади на 2022 рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 
ради від  20.12.2021  № 1353 

49 500,00 49 500,00 
  

0117680 7680 0490 
Членські внески до асоціацій 
органів місцевого самоврядування 

Програма "Членські внески" на 2022 
рік 

Рішення сесії 

Великолучківської сільської 

ради від  04.02.2022  № 1525 

9 000,00 9 000,00 - - 

0600000 
  

Відділ освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму 

Великолучківської сільської 

ради (головний розпорядник) 
  

-49 500,00 - -49 500,00 -49 500,00 

0610000 
  

Відділ освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму 

Великолучківської сільської 

ради (відповідальний виконавець) 
  

-49 500,00 - -49 500,00 -49 500,00 

0610160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах 

Програма придбання комп"ютерного 

обладнання на відділ освіти, молоді та 
спорту, культури, туризму 

Великолучківської сілської ради у 

2022 році 

Рішення сесії 
Великолучківської сільської 

ради від 04.02.2022 № 1524 

-49 500,00 0,00 -49 500,00 -49 500,00 

X X X УСЬОГО X X 99 000,00 148 500,00 -49 500,00 -49 500,00 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                                 

Великолучківської сільської ради   Тетяна ЛОГОЙДА 

        

 



   

Додаток 5 

   

до рішення виконавчого комітету 

   

Великолучківської сільської ради 

  

                                                               від 12.10.2022 року № 88 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік 

'0752700000 

   (код бюджету) 

   

      1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

   

(грн) 

Код Класифікації 

доходу бюджету/ 

Код бюджету 

Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача 

міжбюджетного трансферту 
Усього 

1 2 3 

І. Трансферти до загального фонду бюджету 

41040400 

Інша дотація з місцевого бюджету   (за рахунок додаткової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 

надання компенсації закладам комунальної форми власності, 

закладам освіти державної форми власності, що передані на 

фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної 

власності територіальних громад області, що перебувають в 

управлінні обласних рад) 

12 180,00 

07100000000 Обласний бюджет 12 180,00 

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

      

X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  12 180,00 

X загальний фонд 12 180,00 

X спеціальний фонд   

      2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (грн) 

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету/ Код 

бюджету 

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету  

Найменування трансферту/ Найменування 

бюджету – отримувача міжбюджетного 

трансферту 

Усього 

1 2 3 4 

І. Трансферти із загального фонду бюджету 

    
 

  

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

    
 

  

Х Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:   

Х Х загальний фонд   

Х Х спеціальний фонд   

Керуюча справами 

виконавчого комітету  

Великолучківської сільської 

ради 

 

Тетяна ЛОГОЙДА 

 

 



 
  Великолучківська сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.10.2022                            с.Великі Лучки                                  №89 
 

 

   

Керуючись  статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2012 року № 667 «Про 

затвердження Порядку встановлення плати батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2002 р. за № 953/7241,  

постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 «Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів», з метою посилення контролю за дотриманням норм харчування і 

своєчасним внесенням батьківської плати за харчування дітей, виконавчий 

комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ:  

  

1. Рішення   виконавчого комітету Великолучківської сільської ради від 

10.12.2021 № 145 «Про встановлення у 2022 році батьківської плати за 

харчування дітей  у закладах дошкільної освіти Великолучківської сільської 

ради» викласти в новій редакції, а саме: 

«1. Встановити вартість харчодня у  закладах дошкільної освіти  

комунальної  власності Великолучківської сільської ради: 

у групах раннього віку (від 1 до 4 років)  у розмірі  45 грн. 00 коп.  

у дошкільних групах (від 4 до 6-7 років)  65 грн.00 коп. 

   2. Встановити батьківську плату за харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти   комунальної  власності  Великолучківської сільської ради  у 

розмірі 30 відсотків від вартості харчування на день, що становить: 

            у групах раннього віку (від 1 до 4 років)  у розмірі  14 грн. 00 коп.  

  у дошкільних групах (від 4 до 6-7 років)  20 грн.00 коп. 

  3. Встановити  вартість плати за харчування дітей в закладах дошкільної 

освіти комунальної  власності Великолучківської сільської ради за рахунок 

бюджету сільської  ради  в   розмірі  до 70 відсотків  від  вартості  одного   

дітодня.   

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради від 10.12.2021 № 145 «Про встановлення у 2022 році 

батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Великолучківської сільської ради» 

 



4. Розмір плати за харчування в закладах дошкільної освіти зменшується 

на 50 відсотків для батьків у сім’ях яких троє і більше дітей віком до 18 років та 

мають посвідчення багатодітної родини. 
 5. Від плати за харчування дитини (дітей) звільняються: 
 5.1. батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях яких сукупний дохід на 

кожного члена сім’ї за попередній квартал  не перевищував рівня забезпечення 

прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється 

законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у  комунальних дошкільних навчальних закладах 

Великолучківської сільської ради (підстава: довідка  із управління соціального 

захисту населення про статус дитини та відповідна  заява); 

5.2. Сім’ї, що отримують допомогу відповідно до Закону України від 

01.06.2000 року №1768-111 «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» (зі змінами) за умови, якщо сукупний дохід на 

кожного члена сім’ї за попередній квартал  не перевищував рівня забезпечення 

прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється 

законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних 

закладах (примітка :  довідка  із управління соціального захисту населення про 

статус дитини та відповідна  заява); 
5.3. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які 

перебувають під опікою і виховуються в сім’ях. 
5.4. Діти-інваліди, діти з особливими освітніми потребами. 
5.5. Діти, батьки яких беруть або брали участь у антитерористичній 

операції на сході України. 

5.6. Діти, батьки яких є військовослужбовцями та особами, що беруть 

участь в  захисті України проти широкомасштабного вторгнення російської 

федерації в Україну. 
6. Для звільнення від плати, батьки мають подати до заяви для 

забезпечення безоплатним харчуванням дітей у заклад дошкільної освіти 

наступні документи: для батьків, які брали участь у АТО на сході України, є 

військовослужбовцями та особами, що беруть участь в  захисті України проти 

широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну – довідку із 

записом про участь у АТО, довідку з місця проходження військової служби, 

ксерокопії їх паспортів та свідоцтва про народження дітей; 
7. Сільська рада залишає за собою право по кожному окремому випадку 

вирішувати питання зменшення або звільнення від батьківської плати за 

харчування дітей у закладах дошкільної освіти в залежності від обставин 

матеріального стану та проживання сімей  рішенням виконавчого комітету 

сільської ради. 
8. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною закладу дошкільної 

освіти. За дні, які дитина не відвідувала заклад, плата з батьків не справляється. 
9. Завідуючим закладів дошкільної освіти визначити та подати до відділу 

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

списки дітей, які мають пільги по харчуванню. 

10. Плату за харчування в  закладах дошкільної освіти проводити на 

поточний місяць не пізніше 10 числа у банківських установах. Керівники 

закладів дошкільної освіти   несуть відповідальність, за своєчасне надходження 

батьківської плати. 



 11. Харчування персоналу закладу дошкільної освіти (обід) здійснювати  

за нормами дітей старшої групи на підставі заяв працівників та наказу керівника  

закладу дошкільної освіти. Вартість обіду персоналу сплачується щомісяця за 

окремою відомістю. 

 12. При наявності відходів харчування здійснювати плату на спец.рахунок   

що відкритий в ДКСУ  у розмірі 1 грн. за день від дошкільної групи. 
 13.Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед батьківської 

громадськості щодо організації харчування у сім’ї дітей різного віку, 

інформування батьків, дітей та працівників навчальних закладів про заходи, які 

необхідно здійснювати для запобігання виникненню інфекційних хвороб. 
 14.Персональну відповідальність за створення належного санітарно- 

епідеміологічного режиму покласти на керівників дошкільних навчальних  

закладів. 
 15. 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 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.10.2022 с.Великі Лучки №90 

 

 

Про   організацію харчування пільгової категорії учнів у закладах загальної 

середньої освіти Великолучківської сільської ради 

 у 2022-2023 навчальному році 
 

 Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законами України: «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», постановами Кабінету Міністрів України: від 24 березня 2021 р. № 305 

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 19 червня 2002 р. № 856 

«Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», від 02 лютого 2011 р. № 116 «Про затвердження Порядку 

надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких 

звільняються від обкладення податком на додану вартість», відповідно до наказу 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 жовтня 2012 р. 

№ 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування 

постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління 

безпечністю харчових продуктів (НАССР)», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 9 жовтня 2012 р. за № 1704/22016, з метою забезпечення 

повноцінного харчування учнів пільгової категорії у закладах загальної 

середньої освіти Великолучківської сільської ради у 2022-2023 роках, 

виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 
              

  1. Організувати, за рахунок коштів місцевого бюджету, у закладах 

загальної середньої освіти Великолучківської сільської ради у 2022-2023 

навчальному році безкоштовне харчування дітей пільгових категорій, а саме: 

дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах; учнів із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України  «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей, батьки яких є учасниками або 

загинули у зоні проведення АТО/ООС; дітей батьки яких  є 

військовослужбовцями та особами, що беруть участь у  захисті України проти 

широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну; здобувачів 



освіти з числа дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків. 
              2. Відділу освіти, культури, молоді і спорту, туризму Великолучківської  

сільської ради (Рубіш М.А.) встановити у 2022-2023 навчальному році вартість 

харчування для учнів категорій, включених в перелік пункту 1 даного рішення, 

які навчаються у закладах загальної середньої освіти Великолучківської 

сільської ради, у розмірі  до 30.00 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету. 
              3. Керівникам закладів загальної середньої освіти Великолучківської 

сільської ради: 
              3.1.Забезпечити виконання вимог нормативно-правових документів з 

питань організації харчування учнів та дотримання санітарно-гігієнічних норм. 
              3.2.Тримати на постійному контролі оформлення документів, що 

підтверджують право на одержання безкоштовного харчування, згідно вимог 

чинного законодавства. 
              4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника 

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

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.10.2022                          с.Великі Лучки                                  №91 
 

Про  затвердження посадових інструкцій працівників структурних 

підрозділів Великолучківської сільської ради 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

         Керуючись  статтею 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 загальної, організаційної 

роботи, кадрового та правового забезпечення  Великолучківської сільської ради. 

       1.2. Посадову інструкцію діловода відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради. 

       2. Керівникам структурних підрозділів Великолучківської сільської ради 

ознайомити відповідних працівників з посадовими інструкціями відповідно до 

займаних посад під особистий підпис. 

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету сільської ради Логойду Т.І. 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                     Великолучківська сільська рада 

   Мукачівського району Закарпатської області 

                              Виконавчий комітет 

 

 РІШЕННЯ 

12.10.2022  с. Великі Лучки     №92 

 

 

Про внесення змін у склад комісії з питань захисту прав дитини 

Великолучківської сільської  ради 
  

   

Керуючись статтею 40 Закону  України „Про місцеве  самоврядування   в  

Україні”, у зв’язку з кадровими змінами, виконком сільської  ради 

вирішив:                      

1. Внести зміни у склад комісії з питань захисту прав дитини 

Великолучківської сільської  ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету 

від 25.03.2021 № 25 затвердивши його в новій редакції  (додається). 

          2. Рішення виконавчого комітету від 19.07.2022 № 49 «Про внесення змін 

до комісії з питань захисту прав дитини» визнати таким, що втратило чинність. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника 

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

 
  
  

Сільський голова                                                                 Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

рішення виконавчого 

комітету 

                                                                                   25.03.2021 № 25 

                                                                        (у редакції рішення                                                                                                                                                                                                                      

                                                                         12.10.2022 № 92 ) 

               

СКЛАД 

комісії з питань захисту прав дитини 

 Великолучківської сільської  ради 

 

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 

начальник Служби у справах дітей 

Великолучківської  сільської ради 

                                                                                           

Члени комісії: 

Пайда 

Омелян Омелянович 

 

Хома 

Оксана Іванівна 

заступник сільського голови 

Великолучківської  сільської ради 

  

начальник відділу загальної, 

організаційної роботи, кадрового та 

правового забезпечення  

Великолучківської сільської ради 

 

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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.10.2022                             с.Великі Лучки                                       №93 

 

Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання 

надміністративних послуг Великолучківської сільської ради 

 

Керуючись Законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 січня 2013 року № 44 «Про затвердження вимог до підготовки 

технологічної картки адміністративної послуги», відповідно до рішення VII сесії 

VIII скликання (перше пленарне засідання) Великолучківської сільської ради від 

15 квітня 2021 року № 380 «Про затвердження Переліку адміністративних 

послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг 

Великолучківської сільської ради», з метою створення сприятливих і доступних 

умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання 

адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг 

Великолучківської сільської раді, виконавчий комітет Великолучківської 

сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Затвердити: 

1) інформаційні картки адміністративних послуг у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, громадських 

формувань та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які 

надаються в Центрі надання адміністративних послуг Великолучківської 

сільської ради, що додаються; 

2) технологічні картки адміністративних послуг у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, громадських 

формувань та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які 

надаються в Центрі надання адміністративних послуг Великолучківської 

сільської ради, що додаються. 

       2. 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 

 

12.10.2022                             с.Великі Лучки                              № 94 

 

 

Про затвердження розпорядження сільського голови  

 

Відповідно до статей 31, 40, частини 6 статті 59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши розпорядження сільського 

голови від 10.10.2022 № 104 „Про затвердження дефектного акту на поточний 

ремонт” та дефектний акт на поточний ремонт третього поверху приміщення 

дільничної лікарні, за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,       с. 

Великі Лучки, вул. Галаська, 15 для облаштування місць тимчасового 

перебування внутрішньо переміщених осіб, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити розпорядження сільського голови від 10.10.2022 № 104  „Про 

затвердження дефектного акту на поточний ремонт” (що додається).  

2. Контроль за виконанням цього 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 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

12.10.2022 с.Великі Лучки   №95 

 

   

Відповідно до Закону України «Про основи національного спротиву», 

керуючись   статтею 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та постановою КМУ від 29.12.2021року №1449 « Про затвердження 

Положення про добровольчі формування територіальних громад», враховуючи 

протокол №1 зборів ініціативної групи про утворення добровольчого 

формування Великолучківської територіальної громади від 26.08.2022року, 

виконавчий комітет сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Погодити на посаду командира добровольчого формування 

Великолучківської територіальної громади Стеблак Ігоря Володимировича 

16.05.1975 року народження. 

              
 

 

  

  Сільський голова                                                                  Василь КОШТУРА        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про погодження кандидата на посаду командира добровольчого 

формування Великолучківської територіальної громади 



 
  Великолучківська сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.10.2022                            с.Великі Лучки                                         №96 

 

Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній  

Папп З.Й. 

 

Відповідно до статті 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Українії”, Закону України „Про охорону дитинства”, статті 4 Закону України 

„Про органи і служби у справах дітей”,  керуючись ч.1 статті 35 та 77 Цивільного 

кодексу України, Порядку провадження органами опіки та піклування 

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

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

представлені заяви і документи  Горват Х.Ю., мешканки ------, від 10.10.2022 

року, яка є опікуном неповнолітньої дитини-сироти Папп З.Й. та заяву самої 

неповнолітньої, про надання їй повної цивільної дієздатності у зв’язку з 

народженням та реєстрацією нею дочки, Папп Р.Й. ---- року народження на 

підставі свідоцтва про народження дитини виданого виконавчим комітетом 

Великолучківської сільської ради 06 липня 2022 року серії І-ФМ № 525465, 

враховуючи витяг з протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини 

Великолучківської сільської ради від 11 жовтня 2022 року та подані документи, 

виконавчий комітет Великолучківської сільської  ради ВИРІШИВ:                      

 

1.  Надати неповнолітній дитині-сироті, Папп З.Й., ----- року народження, 

повну цивільну дієздатність. 

2.  Службі у справах дітей Великолучківської сільської ради (Решко С.І.) 

вжити заходів щодо інформування Мукачівської РДА – РВА про прийняте 

рішення, щодо надання неповнолітній дитині-сироті Папп З.Й., ---- року 

народження, повної цивільної дієздатності, як особі, яка записана матір’ю 

дитини.  

3. Контроль за виконанням цього 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 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.10.2022                          с.Великі Лучки                                  №97 

 

Про припинення  опіки  над  дитиною,  позбавленою батьківського 

піклування 

 

Відповідно до статті 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Українії”, Закону України „Про охорону дитинства”, статті 4 Закону України 

„Про органи і служби у справах дітей”,  статті 75 Цивільного кодексу України, 

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

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 вересня 2008 року № 866,  розглянувши заяву Горват Х.Ю., мешканки ----, 

від 05.10.2022 року, яка є опікуном неповнолітньої дитини, позбавленої 

батьківського піклування Лакатош Н.Й., про припинення опіки, враховуючи 

витяг з протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини 

Великолучківської сільської ради від 11 жовтня 2022 року та подані документи, 

виконавчий комітет Великолучківської сільської  ради ВИРІШИВ:                      

1. Припинити опіку над дитиною,  позбавленою батьківського піклування, 

Лакатош Н.Й., ----- року народження, громадянкою Горват Х.Ю., мешканкою ---, 

у зв’язку із заявою опікуна щодо неможливості подальшого виконання 

обов’язків опікуна. 

2. Звільнити громадянку Горват Х.Ю., мешканку -----, від виконання 

повноважень опікуна над дитиною,  позбавленою батьківського піклування, 

Лакатош Н. Й., ------ року народження. 

          3.  Службі у справах дітей Великолучківської сільської ради (Решко С.І.) 

вжити заходів щодо: 

3.1. Подальшого влаштування дитини, позбавленої батьківського 

піклування, Лакатош Н.Й., ----- року народження. 

3.2. Інформування Мукачівської РДА – РВА про прийняте рішення щодо 

припинення  опіки  над  дитиною,  позбавленою батьківського піклування. 

4. Відділу соціального захисту населення Великолучківської сільської ради 

(Голод В.Г.), вжити заходи, щодо припинення виплат грошового забезпечення 

громадянці Горват Х.Ю., мешканці ------. 

5. Контроль за виконанням цього 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 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.10.2022                             с.Великі Лучки                                  №98 

 

Про припинення  піклування над  дитиною-сиротою 

 

Відповідно до статті 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Українії”, Закону України „Про охорону дитинства”, статті 4 Закону України 

„Про органи і служби у справах дітей”,  статті 77 Цивільного кодексу України, 

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

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 вересня 2008 року № 866,  розглянувши заяву Горват Х.Ю., мешканки ----, 

від 10.10.2022 року, яка є піклувальником дитини-сироти Папп З.Й., про 

припинення піклування, рішення виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради від 12.10.2022 року № 96 „Про надання повної цивільної 

дієздатності неповнолітній Папп З.Й.”, враховуючи витяг з протоколу засідання 

комісії з питань захисту прав дитини Великолучківської сільської ради від 11 

жовтня 2022 року та подані документи, виконавчий комітет Великолучківської 

сільської  ради ВИРІШИВ:                      

1. Припинити піклування над дитиною-сиротою Папп З.Й., ----- року 

народження, у зв’язку із наданням їй повної цивільної дієздатності. 

2. Звільнити громадянку Горват Х.Ю., мешканку -----, від виконання 

повноважень піклувальника над дитиною-сиротою, Папп З.Й., ---- року 

народження. 

          3.  Службі у справах дітей Великолучківської сільської ради (Решко С.І.) 

вжити заходів щодо інформування Мукачівської РДА – РВА про прийняте 

рішення щодо припинення  піклування  над  дитиною-сиротою.  

4. Відділу соціального захисту населення Великолучківської сільської ради 

(Голод В.Г.), вжити заходи, щодо припинення виплат грошового забезпечення 

громадянці Горват Х.Ю., мешканці ------. 

5. Контроль за виконанням цього 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 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.10.2022                             с.Великі Лучки                                         №99 

 

Про влаштування малолітньої дитини до Комунального  

некомерційного підприємства „Обласний Будинок дитини”  

Закарпатської обласної ради 

 

Відповідно до статті 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Українії”, статті 6 Закону України „Про охорону дитинства”, статті 11 Закону 

України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, статті 56 Цивільного 

кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р.    № 

866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав 

дитини”, враховуючи рішення виконавчого комітету Великолучківської сільської 

ради від 18.08.2022 року № 79 „Про надання дитині статусу дитина, позбавлена 

батьківського піклування” та путівку на влаштування/зарахування дитини, 

позбавленої батьківського піклування від 12.09.2022 року № 65, подання служби у 

справах дітей Великолучківської сільської ради про влаштування малолітньої 

дитини Папп Р.Й., ------ року народження в КНП „Обласний Будинок дитини” 

Закарпатської обласної ради, витяг з протоколу засідання комісії з питань захисту 

прав дитини Великолучківської сільської ради від 11 жовтня 2022 року та подані 

документи, виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ:  

 

1. Рекомендувати КНП „Обласний Будинок дитини” Закарпатської обласної 

ради влаштувати на перебування на повне державне утримання, малолітню 

дитину, позбавлену батьківського піклування - Папп Р.Й., ----- року народження, 

терміном на 6 місяців. 

2.  Службі у справах дітей Великолучківської сільської ради (Решко С.І.) за 

час перебування малолітньої дитини Папп Р.Й. в інтернатному закладі, вирішити 

питання подальшого влаштування. 

  3. Контроль за виконанням цього 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 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.10.2022                            с.Великі Лучки                                  №100 

 

Про втрату дитиною статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

 

Відповідно до статті 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Закону України „Про охорону дитинства”, статті 4 Закону України 

„Про органи і служби у справах дітей”,  Закону України ,,Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклуванняˮ, Порядку провадження органами опіки 

та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

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

розглянувши лист служби у справах дітей Свалявської міської ради від 

30.09.2022 № 599/01-15, рішення Свалявського районного суду Закарпатської 

області від 29 серпня 2022 року по справі № 306/1346/22, витяг з протоколу 

засідання комісії з питань захисту прав дитини Великолучківської сільської ради 

від 11 жовтня 2022 року та подані документи, з метою забезпечення прав та 

законних інтересів малолітньої дитини, виконавчий комітет Великолучківської 

сільської ради ВИРІШИВ:  
 

1.  Визнати Горват М.А., ----- року народження, як таку, що втратила 

статус дитини, позбавленої батьківського піклування, у зв’язку з усиновленням, 

що підтверджується рішенням Свалявського районного суду Закарпатської 

області від 29 серпня 2022 року по справі № 306/1346/22.  

2.  Рішення виконавчого комітету Великолучківської сільської ради від   

31.01.2022 № 16 ,,Про надання дитині статусу дитина, позбавлена батьківського 

піклуванняˮ визнати таким, що втратило чинність.  

 3. Контроль за виконанням цього 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 

Виконавчий комітет 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

                                                

12.10.2022 с.Великі Лучки   №101 

 

 

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 Мигалик М.В., мешканки ----, виконавчий 

комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на ділянці в 

с.Червеньово поштову адресу: -----. 

2. Пропонувати  громадянці Мигалик М.В. 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 

                                                

12.10.2022 с.Великі Лучки   №102 

 

 

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 громадянина Кокайко С.П., мешканця -----, виконавчий 

комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

3. Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на ділянці в 

с.Зняцьово поштову адресу: ------. 

4. Пропонувати  громадянину Кокайко С.П. з питання реєстрації 

речових прав на нерухоме майно звернутись до державного реєстратора про 

державну реєстрацію права власності на нерухоме майно. 

4. 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 

                                                

12.10.2022 с.Великі Лучки   №103 

 

 

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 громадянина Пасіка С.В., мешканця -----, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

5. Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на ділянці в 

с.Великі Лучки поштову адресу: -------. 

6. Пропонувати  громадянину Пасіка С.В. з питання реєстрації речових 

прав на нерухоме майно звернутись до державного реєстратора про державну 

реєстрацію права власності на нерухоме майно. 

5. 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 

                                                

12.10.2022 с.Великі Лучки   №104 

 

 

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 заяви громадянина Козик Р.Я., мешканця ------, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на ділянці в 

с.Великі Лучки поштову адресу: -------. 

2. Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на ділянці в 

с.Великі Лучки поштову адресу: -------. 

3. Пропонувати  громадянину Козик Р.Я. з питання реєстрації речових 

прав на нерухоме майно звернутись до державного реєстратора про державну 

реєстрацію права власності на нерухоме майно. 

4. 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 

                                                

12.10.2022 с.Великі Лучки   №105 

 

 

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 заяви громадянина Брижак М.М., мешканця ------, виконавчий 

комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на ділянці в 

с.Великі Лучки поштову адресу: -------. 

2. Пропонувати  громадянину Брижак М.М. 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 

                                                

12.10.2022 с.Великі Лучки   №106 

 

 

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 заяви громадянина Літовкін В.В., мешканця -----, виконавчий 

комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на ділянці в 

с.Великі Лучки поштову адресу: -------. 

2. Пропонувати  громадянину Літовкіну В.В. 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 

                                                

12.10.2022 с.Великі Лучки   №107 

 

 

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 заяви громадянки Ласка Л.В., мешканки -----, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на ділянці в 

с.Великі Лучки поштову адресу: ------. 

2. Пропонувати  громадянці Ласка Л.В. 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 

                                                

12.10.2022 с.Великі Лучки   №108 

 

 

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 заяви громадянина Моца В.В., мешканця -----, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1.Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на ділянці в 

с.Бенедиківці поштову адресу: ------. 

2.Пропонувати  громадянину Моца В.В. 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 

                                                

12.10.2022 с.Великі Лучки   №109 

 

 

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 заяви громадянки Фабіян-Гусар В.А., мешканки ----, (уповноважена 

особа Балла С.Ж. довіреність №315 від 19.08.2022 року), виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1.Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на ділянці в 

с.Ракошино поштову адресу: ----------. 

2.Пропонувати  громадянці Фабіян-Гусар В.А. 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 

                                                

12.10.2022 с.Великі Лучки   №110 

 

 

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 заяви громадянки Ковач О.Г., мешканки -----, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1.Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на ділянці в 

с.Ракошино поштову адресу: ------. 

2.Пропонувати  громадянці Ковач О.Г. 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 

                                                

12.10.2022 с.Великі Лучки   №111 

 

 

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 заяви громадянки Хома Г.М., мешканки -----, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1.Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на ділянці в 

с.Великі Лучки поштову адресу: -----. 

2.Пропонувати  громадянці Хома Г.М. 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 
                                                

12.10.2022 с.Великі Лучки   №112 

 

 
Про  погодження режиму роботи 

 

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

самоврядування в Україні” та розглянувши заяву ФОП Шванда Юрія 

Євгеновича, мешканця с.В.Лучки, вул.Л.Українки, 33,  виконавчий комітет  

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Погодити режим роботи шиномонтажу с.Ракошино, 

вул.Європейська, 179: 

понеділок-субота з  0800 до 2200 за київським часом; 

неділя та святкові дні – вихідний. 

2.Попередити Шванда Ю.Є., 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 

 

12.10.2022                           с.Великі Лучки                                     №113 

 

                Відповідно до статей 34, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законів України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» та «Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту», з метою захисту прав постраждалих від 

негативного впливу збройного конфлікту (внутрішньо переміщених осіб) на 

території Великолучківської сільської територіальної громади: 

1. Визначити відповідальною особою за роботу з внутрішньо 

переміщеними особами на території Великолучківської сільської ради Голода 

Василя Георгійовича - начальника відділу соціального захисту населення 

Великолучківської сільської ради. 

2. Відповідальній особі: 

2.1. Організовувати роботу щодо прийому та реєстрації заяв і повідомлень 

щодо фактів порушення прав постраждалих від негативного впливу збройного 

конфлікту (внутрішньо переміщеним особам) на території Великолучківської 

сільської територіальної громади. 

2.2. Координувати та оперативно реагувати на факти порушення прав 

постраждалих від негативного впливу збройного конфлікту (внутрішньо 

переміщених осіб) на території  Великолучківської сільської територіальної 

громади. 

2.3. Координувати розміщення та проживання постраждалих від 

негативного впливу збройного конфлікту (внутрішньо переміщених осіб) у місці 

компактного їх проживання. 

2.4. Координувати роботу щодо надання та отримання гуманітарної 

допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території  

Великолучківської сільської територіальної громади. 

2.5. В межах повноважень, комунікувати з підприємствами, установами, 

волонтерськими та різними організаціями, щодо соціального захисту внутрішньо 

переміщених осіб, які на території Великолучківської сільської територіальної 

громади. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Сільський голова                                                                     Василь КОШТУРА 

Про  визначення відповідальної особи за роботу з  внутрішньо 

переміщеними особам на території Великолучківської 

сільської територіальної громади 

 


	ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
	- викласти в новій редакції додаток до Програми „Підтримки діяльності закладів охорони здоров’я” на 2022 рік „Фінансове забезпечення Програми” згідно  додатку  до даного рішення відповідно.


