
 

 

                                                                     
 Великолучківська сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

18.08.2022                                   с. Великі Лучки                                       № 63 

 

 

Про схвалення звіту про виконання сільського бюджету  

 Великолучківської сільської ради за І півріччя 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 І півріччя 

2022 року, виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВІРИШИВ: 

 

1.Схвалити звіт про виконання сільського бюджету Великолучківської 

сільської ради за І півріччя 2022 року, в тому числі:  

1.1. По доходах загального фонду сільського бюджету в сумі                   

83 210 976,92 грн.  (додається).   

1.2. По доходах спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

1 055 746,17 грн.  (додається). 

1.3. По видатках загального фонду сільського бюджету в сумі 

66 683 153,34 грн.  (додається).   

1.4. По видатках спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

718 419,90 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 І півріччя 2022 року 

 

Код 

головного 

розпо- 

рядника 

коштів / 
КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника коштів. 

Код підрозділу 

бюджетної класифікації 

Загальний фонд 

Затверджено 

на 2022 рік 

Затверджено 

2022 рік з 

урахуванням 

змін 

Затверджено 

на січень - 

червень 

2022 року 

Виконано за 

січень -

червень 2022 

року 

% 

виконання 

до 

уточненого 

план 

січень - 
червень 

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 43 533 700 21 709 650 23 373 584,49 107,7 53,7 

11000000 

Податки на доходи, 

податки на прибуток, 

податки на збільшення 

ринкової вартості 

27 923 200 27 923 200 14 184 400 16 115 407,53 113,6 57,7 

11010000 
Податок на доходи 

фізичних осіб 
27 923 200 27 923 200 14 184 400 16 115 407,53 113,6 57,7 

11010100 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується податковими 

агентами, із доходів 

платника податку у 

вигляді заробітної плати 

22 918 100 22 918 100 11 668 400 11 692 405,10 100,2 51,0 

11010400 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується податковими 
агентами, із доходів 

платника податку інших 

ніж заробітна плата 

3 600 000 3 600 000 1 669 500 4 063 169,73 243,4 112,9 

11010500 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується фізичними 

особами за результатами 

річного декларування 

1 405 100 1 405 100 846 500 359 832,70 42,5 25,6 

13000000 

Рентна плата та плата 

за використання інших 

природних ресурсів 

20 000 20 000 9 750 10 674,66 142,5 78,9 

13010000 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання лісових 

ресурсів 

19 050 19 050 9 000 10 521,00 116,9 55,2 

13010200 

Рентна плата за 

спеціальне використання 

лісових ресурсів(крім 

рентної плати за 

спеціальне використання 

лісових ресурсів  в 

частині 

деревини,заготовленої в 
порядку рубок головного 

користування 

19 050 19 050 9 000 10 521,00 116,9 55,2 

13020000 
Рентна плата за 

спеціальне 

використання води 

300 300 150 0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 

13020200 

Рентна плата за 

спеціальне використання 

води водних обєктів  

місцевого значення 

300 300 150 
 

0,0 0,0 

13030000 

Рентна плата за 

користування надрами 

загальнодержавного 

значення 

650 650 600 153,66 25,61 23,64 

13030100 

рентна плата за 

користування надрами 

для видобування інших 

корисних  копалин 

загальнодержавного 

значення 

650 650 600 153,66 25,6 23,6 

14000000 
внутрішні податки на 

товари та послуги 
3 450 000 3 450 000 1 725 600 1 048 912,43 60,8 30,4 

14020000 

акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) 

470 000 470 000 223 200 67224,31 30,1 14,3 

14021900 пальне 470 000 470 000 223 200 67224,31 30,1 14,3 

14030000 

акцизний податок з 

ввезених на митну 

територію України 

підакц.товарів 

1 430 000 1 430 000 757 600 227676,99 30,1 15,9 

14031900 пальне 1 430 000 1 430 000 757 600 227676,99 30,1 15,9 

14040000 

акцизний податок з 

реалізації субєктами 

госплдарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

1 550 000 1 550 000 744 800 754011,13 101,2 48,6 

18000000 

місцеві податки та збори 

,що сплачуються 

(перераховуються)згідно 

з податковим кодексом 

України) 

12 140 500 12 140 500 5 789 900 6 198 589,87 107,1 51,1 

18010000 податок на майно 3 375 500 3 375 500 1 636 900 1 329 530,86 81,2 39,4 

18010100 

податок на нерухоме 

майо, відмінне від 

земельної 

ділянки,спдачений 

юриичними особами,які є  
власниками обєктів 

житлово нерухомості 

10 500 10 500 4 200 4 919,5 117,1 46,9 

18010200 

податок на нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної 

ділянки,сплачений 

фізичними особами,які є 

власниками  обєктів 

житлової нерухомості 

230 000 230 000 19 000 6 661,7 35,1 2,9 

18010300 

податок на нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної ділянки 

,сплачений фізичними  
особами ,які є власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості 

100 000 100 000 32 700 -12 185,2 -37,3 -12,2 

18010400 

податок на нерухоме 

майно,відмінне від 

земельної 

ділянки,сплачений 

юрдичними особами ,які є 

власниками обєктів 

нежитлової нерухомості 

600 000 600 000 353 000 302 927,1 85,8 50,5 



1 2 3 4 5 6 7 8 

18010500 
земельний податок з 

юридичних осіб 
950 000 950 000 506 300 298 648,1 59,0 31,4 

18010600 
орендна плата з 

юридичних осіб 
970 000 970 000 456 600 558 214,2 122,3 57,5 

18010700 
земельний податок з 

фізичних осіб 
315 000 315 000 146 000 75 009,6 51,4 23,8 

18010900 
орендна плата з фізичних 
осіб 

155 000 155 000 89 100 82 835,9 93,0 53,4 

18011100 
транспортний податок з 

юридичних осіб 
45 000 45 000 30 000 12 500,0 41,7 27,8 

18050000 Єдиний податок 8 765 000 8 765 000 4 153 000 4 869 059 117,2 55,6 

18050300 
Єдиний податок з 
фізичних осіб 

115000 115 000 44 000 66 146,8 150,3 57,5 

18050400 
Єдиний податок з 

юридичних осіб 
7 900 000 7 900 000 3 835 000 4 431 725,1 115,6 56,1 

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських   

товаровиробників ,у яких 

частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за 

попередній податковий 

(звітній )рік дорівнює або 

перевищує 75 % 

750 000 750 000 274 000 371 187,1 135,5 49,5 

20000000 
Неподаткові 

надходження 
369 300 369 300 199 700 201 092,43 100,7 54,5 

21000000 

Доходи від власності та 

підприємницької 

діяльності 

0 0 0 24 165 0,0 0,0 

21080000 Інші надходження 0 0 0 24 165 0,0 0,0 

21081100 
Адміністративні штрафи 

та інші санкції    
24 165 0,0 0,0 

22000000 

Адміністративні збори та 

платежі, доходи від 

некомерційної 

господарської діяльності 

369 300 369 300 199 700 72 693,72 36,4 19,7 

22010000 
Плата за надання 

адміністративних послуг 
356 000 356 000 193 200 59 788,56 30,9 16,8 

22012500 
Плата за надання інших 

адмінпослуг 
10 000 10 000 4 200 3 478,56 82,8 34,8 

22012600 

Адміністративний збір за 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

346 000 346 000 189 000 56 310,00 29,8 16,3 

22080000 

Надходження від 

орендної плати за 

користування цілісним 

майновим комплексом 

та іншим державним 

майном 

13 000 13 000 6 400 12 837,00 200,6 98,7 

22080400 

Надходження від 

орендної плати за 

користування цілісним 

майновим комплексом та 

іншим майном, що 

перебуває в комунальній 

власності 

13 000 13 000 6 400 12 837,00 200,6 98,7 



1 2 3 4 5 6 7 8 

22090000 Державне мито 300 300 100 68,16 68,2 22,7 

22090100 

державне мито,що 

сплачується за місцем 

розгляду та оформлення 
документів, у тому числі 

за оформлення 

документів на спадщину і 

дарування 

300 300 100 68,16 68,2 22,7 

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 43 903 000 21 909 350 23 574 676,92 107,6 53,7 

40000000 Офіційні трансферти 109 570 700 102 229 600 59 646 800 59 636 300 100,0 58,3 

41000000 
Від органів державного 

управління 
109 570 700 102 229 600 59 646 800 59 636 300 100,0 58,3 

41020000 

Дотації з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

34 676 700 34 676 700 17 338 200 17 338 200 100,0 50,0 

41020100 Базова дотація 34 676 700 34 676 700 17 338 200 17 338 200 100,0 50,0 

41030000 

Субвенції  з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

73 273 300 65 946 000 41 263 500 41 263 500 100,0 62,6 

41033900 

Освітня субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

73 273 300 65 946 000 41 263 500 41 263 500 100,0 62,6 

41040000 

Дотації з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 

1 483 100 1 483 100 990 900 990 900 100,0 66,8 

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 

984 200 984 200 492 000 492 000 100,0 50,0 

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 54 200 43 700 80,6 35,3 



1 2 3 4 5 6 7 8 

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 54 200 43 700 80,6 35,3 

 
Всього доходів 153 473 700 146 132 600 81 556 150 83 210 976,92 102,0 56,9 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Звіт  про виконання  дохідної частини спеціального фонду сільського бюджету  

Великолучківської сільської ради за І півріччя 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-

червень 

2022 року 

Виконано за 

січень-
червень 2022 

року 

% 

виконанн

я до 

затвердж

еного 
плану з 

урахуван

ням змін 

за  2022 

року 

1 2 3 4 5 6 7  

  ДОХОДИ 
     

10000000 Податкові надходження 0 0 0 1034,72 0,0 

19000000 інші податки та збори 0 0 0 1034,72 0,0 

19010000 екологічний податок 0 0 0 1034,72 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) 

   
817,33 0,0 

19010200 

Надходження від скидів 

забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти  
   

217,39 0,0 

20000000 Неподаткові надходження 2 100 600 2 100 600 1 050 300 1021871,25 48,6 

24000000 Інші неподаткові надходження 0 0 0 1 859,65 0,0 

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

24060300 

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 1 050 300 1020011,60 48,6 

25010000 
Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами  
2 100 600 2 100 600 1 050 300 326220,31 15,5 

25010100 

Надходження від плати за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із 

законодавством  

2 100 600 2 100 600 1 050 300 324920,31 15,5 

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 693791,29 0,0 



1 2 3 4 5 6 7  

25020100 
Благодійні внески, гранти та 

дарунки     
693791,29 0,0 

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 1 050 300 1 055 746,17 48,6 

Всього 2 100 600 2 200 600 1 050 300 1 055 746,17 48,0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звіт про виконання видаткової частини загального фонду                          сільського 

бюджету Великолучківської сільської ради за І півріччя 2022 року 

Код 

головного 

розпо- 

рядника 

коштів / 

КВК/    

КФКВ 

Назва головного   

розпорядника коштів. 

Код підрозділу бюджетної 

класифікації 

Загальний фонд 

Затверджено 

на 2022 рік 

Затверджен

о 2022 рік з 

урахування

м змін 

Затверджен

о на січень 

- червень 

2022 року 

Виконано за 

січень -

червень 2022 

року 

% 

виконан

ня до 

уточнен

ого план 

січень - 

червень 

2022 

року 

% 

викона

ння до 

уточне

ного 

плану 

на 

2022 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Видатки             

0150 

Організаційне,інформацій

но- аналітичние  та 

матеріально- технічне 
забезпечення діяльності 

обласної ради,районної 

ради,районної у місиі  

ради ( у разі її створення), 

міської,селищної, сільської 

рад 

13 992 300 14 707 300 8 111 100 5613085,02 69,2 38,2 

0160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті 

Києві),селищах,селах,тери

торіальних громадах 

3 502 300 4 577 300 2 826 700 1703568,76 60,3 37,2 

1010 надання дошкільної освіти 28 771 000 30 683 250 16 062 810 10889615,86 67,8 35,5 

1021 

надання загальної 

середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

18 779 400 20 545 550 10 973 510 8333316,10 75,9 40,6 

1031 

надання загальної 

середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

73 273 300 65 946 000 41 263 500 33329663,56 80,8 50,5 

1080 
надання спеціальної освіти 

мистецькими школами 
9 194 000 9 210 000 4 600 300 4136623,45 89,9 44,9 

1142 
Інші програми та заходи у 

сфері освіти  
24 000 24 000 

 
0,0 0,0 

1200 

надання освіти за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на надання 

державної підтримки 
особам з особливими 

освітніми потребами 

103 600 93 200 43 700 40485,06 92,6 43,4 

2112 

первинна медична 

допомога  населенню,що 

надається 

фельдшерськими 

,фельдшерсько - 
акушерськими пунктами 

79 200 79 200 41 250 36190,36 87,7 45,7 

2113 

первинна медична 

допомога населенню,що 

надається амбулаторно - 

поліклініними закладами 

(відділеннями) 

2 412 500 2 412 500 1 391 980 685222,26 49,2 28,4 



1 2 3 4 5 6 7 8 

3210 
Організація та проведення 

громадських робіт  
50 000 50 000 7230,47 14,5 14,5 

3230 

Видатки, пов'язані з 

наданням підтримки 

внутрішньо переміщеним 
та/ або евакуйованим 

особам у зв'язку із 

введенням вонного стану 

 
190 000 190 000 

 
0,0 0,0 

3242 

інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

415 000 978 000 758 000 557556,45 73,6 57,0 

4030 
забезпечення діяльності 

бібліотек 
582 100 716 900 405 800 294775,60 72,6 41,1 

4060 

забезпечення діяльності 

палаців і будинків 

культури,клубів ,центрів 

дозвілля та інших клубних 

закладів 

693 000 583 200 258 600 175064,41 67,7 30,0 

6030 
організація благоустрою 

населених пунктів 
1 421 000 1 610 000 909 000 483042,82 53,1 30,0 

7130 
Здійснення заходів із 

землеустрою  
650 000 650 000 

 
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 гомадського 

порядку та безпеки 
121 000 170 000 109 800 32526,41 29,6 19,1 

8710 
Резервний фонд місцевого 

самоврядуваннями 
100 000 100 000 100 000 

 
0,0 0,0 

9770 
Інші субвенції з місцевого 

бюджету  
113 547 45 400 28 386,75 62,5 25,0 

9800 

Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально - 

економічного розвитку 

регіонів 

 
250 000 250 000 250 000 100,0 100,0 

  
Всього видатків 153 439 700 153 867 547 89 243 050 66 683 153,34 74,7 43,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт  про виконання  видаткової частини спеціального фонду сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за І півріччя 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-

червень 

2022 року 

Виконано 

за січень-

червень 

2022 року 

% 

виконання 

до 

затверджен

ого плану з 

урахуван-

ням 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 94 017,00 47,0 

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 1 616 800 860 500 36230,42 2,2 

1021 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

88 000 147 000 103 000 83889,25 
 

1080 
надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами 
500 000 500 000 250 000 

 
0,0 

1200 

надання освіти за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами 

34 000 30 600 10 500 
 

0,0 

2152 
Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоровя  

300 000 300 000 
 

0,0 

6030 
організація благоустрою 

населених пунктів  
190 000 190 000 

 
0,0 

7130 
Здійснення заходів із 
землеустрою  

108 500 8 500 
 

0,0 

7321 
Будівництво освітніх установ та 

закладів  
359 200 359 200 

 
0,0 

7330 
Будівництво інших обєктів 

комунальної власності  
72 000 72 000 

 
0,0 

7370 

реалізація інших заходів щодо 

соціально - економічного 

розвитку території 
   

504283,23 0,0 

7461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

 
791 500 791 500 

 
0,0 

  
Разом видатків 2 134 600 4 365 100 3 194 700 718 419,90 16,5 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

про виконання дохідної та видаткової частини сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за І півріччя 2022 року 

 

Доходи 

 

За підсумками І півріччя 2022 року до сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради надійшло всього з офіційними трансфертами                

84 266,7 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 83 211,0 тис.грн. та  по 

спеціальному фонду – 1 055,7 тис.грн.  

До загального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської 

ради за  І півріччя 2022 року надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) 

в сумі 23 574,7 тис. грн., що становить 107,6 відсотка до затверджених 

показників (з урахуванням змін) на вказаний період:  

Податок на доходи фізичних осіб, найвагомішого джерела доходів,  за 

звітній період надійшло 16 115,4 тис. грн., що на 539,6 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) надійшло 10,5 тис. грн., 

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

Внутрішні податки на товари та послуги надійшли в сумі 1 048,9 тис. 

грн; в тому числі: 

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продуктів), а саме пальне – 67,2 тис. грн.; 

- акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (пальне) - 227,7 тис. грн.; 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів – 754,0 тис. грн.; 

Місцеві податки та збори надійшли за звітній період в сумі –                     

6 198,6 тис. грн.,а саме: 

Податок на майно надійшло 1 329,5 тис. грн. з них: 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

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

4,9 тис. грн.; 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

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

6,7 тис. грн.; 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості – 302,9 тис. грн. 

 земельний податок з юридичних осіб – 298,6 тис. грн.; 

 орендна плата з юридичних осіб – 558,2 тис. грн.; 

 земельний податок з фізичних осіб 75,0 тис. грн.; 

 орендна плата з фізичних осіб – 82,8 тис. грн.; 

 

Єдиний податок надійшов в сумі  4 869,1 тис. грн.,  що більше на                    

433,8 тис. грн.  в порівнянні з минулим роком на вказаний період, в тому числі : 



 єдиний податок з юридичних осіб  надійшло за І півріччя 2022 року в сумі  

66,1 тис. грн. в порівнянні з минулим роком більше на 13,6 тис. грн. на 

вказаний період ; 

 єдиний податок з фізичних осіб за І півріччя 2022 року надійшло в сумі 

4 431,7 тис. грн. що більше в порівнянні з І півріччям 2021 року на 454,0 

тис. грн.; 

 єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітній) рік дорівнює або перевищує 75% - 371,2 тис. грн. 

   Неподаткові надходження надійшли за звітний період  в сумі                     

201,1 тис. грн.  з них : 

- адміністративні штрафи  та інші санкції – 24,2 тис. грн.;  

- плата за надання інших адміністративних  послуг - 3,5 тис. грн., - 

адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно  та їх обтяжень – 56,3 тис. грн.; 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності –12,8 

тис. грн. 

   По загальному фонду з державного бюджету за І півріччя 2022 рік  

одержано: 

          - базової дотації надійшла  у сумі 17 338,2 тис. грн.; 

- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла на 

загальну суму   41 263,5 тис. грн., в тому числі:  

 освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 

41 263,5 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 в сумі  492,0 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 в сумі 498,9 тис. грн. 

   Субвенцій з місцевих бюджетів іншим бюджетам у сумі  43,7 тис. грн., в 

тому числі: 

 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримкам 

особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 43,7 тис. грн.; 

Усього за звітній період бюджет одержав офіційних трансфертів у сумі 

59 636,3 тис. грн.  

 До спеціального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської 

ради за  І півріччя 2022 року надійшло доходів (без урахування трансфертів)  в 

сумі  1055,7 тис. грн., в тому числі:  

- екологічний податок  –1,0 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 – 1 020,0 тис. грн., в тому числі: 



 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством – 324,9 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 – 693,8 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 бюджету сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за І півріччя 2022 року становить                       

67 401,6 тис. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у тому числі по 

загальному фонду – 66 683,2 тис. грн., що становить 74,7 % затверджених зі 

змінами  призначень на вказаний період та по спеціальному фонду –                       

718,4 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) – 60 956,4 тис. грн. (або 83,7% 

виконання на вказаний період); 

 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4 537,5 тис. грн. (або 

63,2 % виконання на вказаний період); 

 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 

557,6 тис. грн. (або 73,6 % виконання на вказаний період) 

 інші видатки – 631,6  тис. грн. 

1. На видатки соціального спрямування загального фонду бюджету 

громади спрямовано  58 485,8 тис. грн., які   направлені зокрема на утримання 

галузей: 

- освіта – 52 593,1 тис. грн. (виконано 78,1% на вказаний період),                

з них: 

 за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету - 33 329,7 

тис. грн.;  

 на дошкільні заклади освіти – 10 889,6 тис. грн.; 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 557,6 тис. грн.; 

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

- охорону здоров’я – 721,4 тис. грн.; 

-  культура і мистецтво – 4 606,5 тис. грн. 

2. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано                   

7 316,7 тис. грн. (в т.ч. фінансовий відділ). 

3. Організація благоустрою населених пунктів – 483,0 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 – 32,5 тис. грн. 

          6.Інші субвенції з місцевого бюджету - 28,4 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 718,4 тис. грн., в тому 

числі : 

Інші джерела власних надходжень: 

1. Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне 

забезпечення діяльності сільської ради – 94,0 тис. грн. предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар. 

2. Дошкільні заклади – 36,2 тис. грн. (гранти, дарунки); предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар. 

3. Надання загальної середньої  освіти закладами загальної середньої 

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

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

- 4,1 тис. грн. продукти харчування. 

3. Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку 

територій (реконструкція збереження спадщини Мукачівщини та відновлення 

через створення молодіжно – культурно – творчого центру „Резиденції молоді” 

504,3 тис. грн., в тому числі: 

 заробітна плата – 308,3тис. грн.; 

 нарахування на оплату праці – 67.8 тис. грн. 

 реконструкція та реставрація інших об’єктів – 128,2 тис. грн. 

 

 

 

 

 



 

 

         

 
 

  Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                            

18.08.2022 с.Великі Лучки                               № 64 

 

 

Про внесення змін та доповнення до Програми соціального захисту населення 

„Турбота” 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 підпунктом 1 пункту «а» статті 

27, статтею 40, частиною 6 статті 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розглянувши подані зміни до Програми соціального 

захисту населення „Турбота” Великолучківської сільської ради на 2022 рік, 

виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

 

 1.Внести наступні зміни та доповнення до Програми соціального захисту 

населення „Турбота” Великолучківської сільської ради на 2022 рік (із змінами), 

затвердженої рішенням чотирнадцятої  сесії восьмого скликання від 20 грудня 

2021 року  № 1352, а саме:  

1.1. Викласти в новій редакції пункт 1 „Паспорт Програми „Турбота” на          

2022 рік згідно  додатку  1 до даного рішення відповідно. 

1.2. Підпункт 1, 2 абзацу 1 пункту 4 „Обґрунтування шляхів і засобів 

розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання 

Програми” викласти в наступній редакції: 

„- надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради - військовослужбовцям та особам, що беруть 

участь в  захисті України проти широкомасштабного вторгнення російської 

федерації в Україну, які зареєстровані, фактично проживають та проживають без 

реєстрації не менше двох років і були мобілізовані (залучені) для захисту 

України проти широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну,  

з території  Великолучківської сільської ради, а саме: 

  при пораненні в захисті України проти широкомасштабного 

вторгнення російської федерації в Україні; 

  при загибелі в захисті України проти широкомасштабного 

вторгнення російської федерації в Україну”; 



„- надання щорічної адресної грошової допомоги  мешканцям 

Великолучківської сільської ради – призваним у Збройні Сили України, 

Національну Поліцію, Державну прикордонну службу України, територіальну 

оборону України для захисту України проти широкомасштабного вторгнення 

російської федерації в Україну з території  Великолучківської сільської ради, які 

зареєстровані, фактично проживають та проживають без реєстрації не менше 

двох років на території  Великолучківської сільської ради; ”. 

1.3. В абзаці 6 пункт 4 „Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання 

проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми” цифри 

„1523” замінити на цифри „1763”. 

1.4. Викласти в новій редакції пункт 6 „Напрями діяльності, перелік 

завдань і заходів та результативні показники по Програмі "Турбота" на 2022 рік” 

згідно  додатку 2 до даного рішення відповідно. 

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою соціального захисту населення „Турбота” 

Великолучківської сільської ради 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради 

            від 18.08.2022 № 64 

 

1. Паспорт Програми „Турбота” на 2022 рік 

 

 

Назва Програми 

Програми соціального захисту населення 

„Турбота” Великолучківської сільської 

ради на 2022 рік  

Ініціатори розроблення 

Програми Великолучківська сільська рада 

 Розробник Програми  Виконком Великолучківської сільської 

ради 

Співрозробники програми Постійна комісія з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва     

Замовник (відповідальний 

виконавець) програми 

Постійна комісія з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва; 

Великолучківська сільська рада       

Учасники (співвиконавці) 

програми 

Депутатський корпус та виконавчий 

комітет сільської ради 

Строки реалізації Програми  2022 рік 

Джерела фінансування 

Програми сільський бюджет 

Обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 1763,0 тис.грн. 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Додаток 2 

                                                                 до рішення виконавчого комітету  

                                                                 Великолучківської сільської ради 

                                                                                                                                               від 18.08.2022 № 64 

6. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів та результативні показники по Програмі "Турбота" на 2022 рік 

 

№ 

п/п 
Перелік заходів Програми 

Строки 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Сума 

одноразової 

виплати на одну 

особу в 2022 році 

(гривень) 

Усього 

витрати 

(гривень) 

1 

 надання адресної одноразової грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради - 

військовослужбовцям та особам, що беруть участь 
в  захисті України проти широкомасштабного 

вторгнення російської федерації в Україну, які 

зареєстровані, фактично проживають та 

проживають без реєстрації не менше двох років і 
були мобілізовані (залучені) для захисту України 

проти широкомасштабного вторгнення російської 

федерації в Україну,  з території  
Великолучківської сільської ради, а саме: 

 - при пораненні в захисті України проти 

широкомасштабного вторгнення російської 

федерації в Україні: 

 легкі поранення 

 важкі поранення; 

 важкі поранення з подальшим отриманням 

групи інвалідності 
2022 рік 

Великолучківська 
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

5000,00                       

10000,00                       

15000,00 

200000,00 
- при загибелі в захисті України проти 

широкомасштабного вторгнення російської 
федерації в Україну 2022 рік 

Великолучківська  

сільська рада 

Сільський 

бюджет 10000,00 50000,00 



№ п/п Перелік заходів Програми 
Строки 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Сума одноразової 

виплати на одну 

особу в 2022 році 

(гривень) 

Усього 

витрати 

(гривень) 

2 

надання щорічної адресної грошової допомоги  
мешканцям Великолучківської сільської ради – 

призваним у Збройні Сили України, Національну 

Поліцію, Державну прикордонну службу України, 

територіальну оборону України для захисту 
України проти широкомасштабного вторгнення 

російської федерації в Україну з території  

Великолучківської сільської ради, які 
зареєстровані, фактично проживають та 

проживають без реєстрації не менше двох років на 

території  Великолучківської сільської ради 2022 рік 
Великолучківська   

сільська рада 

Сільський 

бюджет 3000,00 390000,00 

3 
надання щорічної адресної  грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради  

учасникам АТО (ООС) (58 осіб) 
2022 рік 

Великолучківська 
сільська рада 

Сільський 

бюджет 3000,00 174000,00 

4 
надання щорічної адресної грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради 

ліквідаторам аварії на ЧАЕС (27 осіб) 2022 рік 
Великолучківська  

сільська рада 

Сільський 

бюджет 3000,00 81000,00 

5 
 надання щорічної  адресної  грошової допомоги 

мешканцям Великолучківської сільської ради 
учасникам бойових дій в Афганістані (21 осіб) 

2022 рік 
Великолучківська 

сільська рада 

Сільський 

бюджет 3000,00 63000,00 

6 

 надання одноразової виплати на поховання для 

мешканців сіл Великолучківської сільської ради, які 
на день смерті були зареєстровані на території 

сільської ради, не досягли пенсійного віку і не 

перебувають у трудових відносинах  2022 рік 
Великолучківська  

сільська рада 

Сільський 

бюджет 3000,00 105000,00 

7 

надання одноразової  адресної грошової 

допомоги дітям-інвалідам    згідно списків, 

наявних у Великолучківській сільській раді                 

(95 осіб) 2022 рік 
Великолучківська  

сільська рада 

Сільський 

бюджет 2000,00 190000,00 



№ 

п/п 
Перелік заходів Програми 

Строки 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Сума 

одноразової 

виплати на 

одну особу в 

2022 році 

(гривень) 

Усього 

витрати 

(гривень) 

8 

надання одноразової адресної матеріальної 

допомоги  інвалідам  І групи згідно списків, наявних 
у Великолучківській сільській раді (для отримання 

допомоги необхідно надати документ, який 

посвідчує інвалідність, допомога надається особі, 
яка зареєстрована та проживає на території 

Великолучківської сільської ради не менше двох 

років, допомога надається до дня села)  (65 осіб) 
2022 рік 

Великолучківська  
сільська рада 

Сільський 

бюджет 2000,00 130000,00 

9 

забезпечення соціального захисту внутрішньо 

переміщених осіб та/ або евакуйованих їх 
тимчасового проживання та харчування у зв’язку 

введенням воєнного стану на території України, а 

саме: 

 
послуги з харчування 

 2022 рік 

Великолучківськ

а  сільська рада 

Сільський 

бюджет - 190000,00 

продукти харчування 
2022 рік 

Великолучківськ

а  сільська рада 

Сільський 

бюджет - 190000,00 

* Виплата допомог по Програмі соціального захисту населення „Турбота” Великолучківської сільської ради на 2022 рік не 

впливають по отриманню грошових чи інших допомог з інших джерел фінансування. 



 

 

 

 

 

 

  Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                            

18.08.2022 с.Великі Лучки                               № 65 

 

 

Про внесення змін та доповнень до  комплексної Програми розвитку 

освіти Великолучківської сільської територіальної громади 

 на 2022-2025 роки 

 

     

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 

комплексної Програми розвитку освіти Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022-2025 роки, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Внести наступні зміни та доповнення до комплексної Програми 

розвитку освіти Великолучківської сільської територіальної громади на                  

2022-2025 роки, затвердженої рішенням п′ятнадцятої сесії восьмого скликання 

від  04 лютого 2022 року  № 1516, а саме:  

- викласти в новій редакції додаток 2 до Програми „Напрями діяльності 

та заходи з виконання комплексної Програми розвитку освіти 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022 рік” згідно  

додатку  до даного рішення відповідно. 

2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради фінансування 

заходів, передбачених комплексною Програмою розвитку освіти 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки, 

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 



 Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету Великолучківської 

сільської ради 

від 18.08.2022 № 65  

      

Додаток 2 

до Програми 

                                                                                                     

Напрями діяльності та заходи 

з виконання комплексної Програми розвитку освіти 

Великолучківської сільської територіальної гомади на 2022 рік  

 

І . Дошкільна освіта 

 

   Назва 

напряму  

діяльності 

                       Перелік заходів  програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

грн. 

1.Забезпечення 

функціонування 

мережі 

дошкільних 

навчальних 

закладів. 

1.1.Вивчення демографічнихпоказників та освітніх потреб 

населення в дошкільній освіті в розрізі сіл району. 

Відділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сілської ради, 

адміністрФація закладу 

 

 

- 

 

- 

1.2.Прогнозування оптимізації мережі дошкільних 

навчальних закладів відповідно до освітніх потреб населення 

і демографічних прогнозів. 

Відділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сілської ради, 

адміністрація закладу 

- 

 

 

- 

2.Забезпечення дітей 

якісною і доступною 

дошкільною освітою 

2.1. Поновлення інформаційного банку даних обліку дітей 

дошкільного віку у кожному населенному пункті. 

Відділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сілської ради, 

адміністрація закладу 

-  - 

2.2. Модернізація змісту дошкільної освіти, в тому числі 

доступ по мережі Інтернет. 

Відділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сілської ради, 

адміністрація закладу 

Сільський                

бюджет 
10 000,00 



3. Розвиток та 

вдосконалення 

матеріально-технічної 

бази дошкільних 

навчальних закладів 

3.1.Ремонт котелень та заміна котлів, обслуговування котлів 

та інші супутні роботи. 

Відділ ОМСКТ 

Великолучківської 

сілської ради, 

адміністрація закладу 

Сільський                

бюджет 

53 210,00 

3.2. Благоустрій територій ЗДО - 

3.3. Утримання технічних засобів навчання (заправка, 

ремонт, тощо) 
10 000,00 

3.4. Забезпечення санітарно-гігієнічними  засобами  15 000,00 

3.5 Забезпечення канцелярським приладдям 20 000,00 

ВСЬОГО    108 210,00 

ІІ. Загальна середня освіта 

Напрями                 

діяльності 
Перелік заходів програми Виконавці 

Джерела      

фінансування 

Орієнтовани

й обсяг 

фінансуванн

я грн. 

1. Науково – 

методичне 

забезпечення загальної 

середньої освіти 

1.1. Програмне забезпечення та оновлення 
Відділ ОМСКТ 

Великолучківської сілськ ої 

ради, адміністрація                 

закладу 

Сільський 

бюджет 36 500,00 

1.2.Забезпечення проведення та участь в обласних 

конкурсах, тощо 
- - 

2. Розвиток та 

вдосконалення 

матеріально- технічної 

бази навчальних 

закладів 

2.1. Ремонт котелень та заміна котлів, обслуговування 

котлівта інших супутніх робіт 

Відділ ОМСКТ 

Великолучківської сілськ ої 

ради, адміністрація                 

закладу 

Сілський 

бюджет 

28 000,00 

2.2. Придбаня електрокотлів, щитової   120 000,00 

2.3.Придбання кабелів до підключення електрокотлів 80 200 ,00 

2.4. Благоустрій територій навчальних закладів  - - 

ВСЬОГО    264 700,00 

 

Організація харчування дітей та учнів у навчальних закладах 

 

Напрям діяльності Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовани

й обсяг 

фінансуванн

я грн. 

1.Забезпечення та 

удосконалення 1.1. Організація харчування учнів пільгової категорії 

Відділ ОМСКТ 

Великолучківської сілськ ої 

ради, адміністрація                 

Сільський 

бюджет 
100 000,00 



харчування у 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах та  

закладах 

дошкільної освіти  

закладу 

1.2. Впровадження сучасних практик в організацію 

харчування дітей 
Відділ ОМСКТ 

Великолучківської сілськ ої 

ради, адміністрація                 

закладу 

- - 

ВСЬОГО    100 000,00 

′Матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів 

Напрям діяльності Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтован

ий обсяг 

фінансуван

ня грн. 

1.Створення безпечних, 

комфортних умов для 

навчання учнів у 

навчальних закладах 

1.1. капітальний ремонт внутрішніх мереж 

електропостачання Ракошинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області в селі Ракошино по вулиці 

Кольки, №2, з них 

Відділ ОМСКТ 

Великолучківської сілської 

ради, адміністрація закладу 

Сілський 

бюджет 

1 545 

000,00 

- робочий проект та експертиза  Сілський 

бюджет 

45 000,00 

 

ВСЬОГО    1 545 000,0

0 

 

Охорона дитинства 

Напрям 

діяльності Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтован

ий обсяг 

фінансуван

ня грн 

1.Виплата одноразової 

допомоги дітям-сиротам 

і дітям, позбавленим 

батьківського 

піклування, після 

досягнення 18-річного 

1.1. Проведення моніторингу, оновлення бази дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування ,яким 

виповнюється 18 років та забезпечення виплат 

одноразової допомоги.   

Відділ ОМСКТ 

Великолучківської сілської 

ради,  заклади освіти 

Сільський 

бюджет 

 

24 000,00 



віку 

2. Впровадження 

механізму 

стимулювання 

обдарованої молоді  

2.1. Грошова винагорода учням, які набрали 200 

балів за результатами нацонального 

мульпредметного тесту: 

- українська мова- 2000,00 грн.; 

- математика – 2000,00 грн; 

- історія України – 2000,00 грн.  
 

Відділ ОМСКТ 

Великолучківської сілської 

ради,  заклади освіти 

Сільський 

бюджет 
8000,00 

ВСЬОГО           32 

000,00 

 

                                                                                                     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 



 

 
 

         

                                                                     

 

  Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                            

18.08.2022 с.Великі Лучки                               № 66  

 

 

Про внесення змін та доповнень до  Програми соціально-

економічного і культурного розвитку Великолучківської сільської 

ради на 2022 рік 

 

 

     

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня      

2022 року № 252 „Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану”, пункту 22 Прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 40, частиною 6 статті                      

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

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Внести наступні зміни та доповнення 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, а саме: 

1.1. Абзац 3 пункту 2.3. розділу ІІ ”Цілі та пріоритети на 2022 рік” 

викласти в наступній редакції : 

„Невід′ємною частиною Програми економічного і соціального розвитку 

Великолучківської сільської територіальної громади є безумовне виконання 

цільових програм: 

Програма розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківської 

сільської ради; 

Програма соціального захисту населення  «Турботу» Великолучківської 

сільської ради на 2022 рік; 

Програма благоустрою населених пунктів Великолучківської сільської 

ради; 

Програма «Шкільний автобус» на 2022-2025 роки; 

Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік ; 



Програма підтримки діяльності закладів охорони здоров’я на 2022 рік; 

Програма організації суспільно-корисних робіт для осіб, на яких  судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних 

суспільно корисних робіт на 2022 рік; 

Програма капітального ремонту ливневих каналізацій Великолучківської 

сільської ради на 2022 рік; 

Програма розвитку земельних відносин у Великолучківській 

територіальній громаді на 2022-2025 рр;  

Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, 

пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік  ; 

Програма «Членські внески» на 2022 рік; 

Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2022-2025 роки; 

Цільова програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в 

закладах освіти Великолучківської сільської ради на 2022 рік; 

Програма придбання комп’ютерного обладнання на відділ освіти, молоді 

та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради у 2022 році; 

Програма організації та забезпечення територіальної оборони, призову на 

строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення на 

2022 рік; 

Програма створення та використання місцевого матеріального резерву 

Великолучківської територіальної громади для запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій у мирний та у особливий час на 2022 рік; 

Програма профілактики злочинності Великолучківської  територіальної 

громади  на території Мукачівського району на 2022 рік; 

Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної 

безпеки на території  Великолучківської сільської територіальної громади на 

2022 рік; 

Програма забезпечення державної безпеки у Великолучківській 

територіальній громаді, матеріально-технічного забезпечення СБУ в 

Закарпатській області на 2022 рік. 

1.2. 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: 8 517 060,00 гривень, а саме: 

сільського бюджету – 8 517 060,00 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 

 

18.08.2022                                     с. Великі Лучки                                         № 67 

 

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 02 серпня                

2022 року № 407 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік щодо 

розподілу додаткової дотації з державного бюджету”, листи головних 

розпорядників коштів сільського бюджету від 04.08.2022 № 1160/06-31,                   

№ 427/01-30,  від 12.08.2022 № 434/01-30 та листа фінансового відділу 

Великолучківської сільської ради від 23.05.2022 № 275/01-08 „Висновок про 

обсяг залишку коштів сільського бюджету на початок 2022 року станом на 

15.05.2022”, виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити зміни до обсягу доходів сільського бюджету на 2022 рік 

згідно з додатком 1 до цього рішення. 

2.Затвердити зміни до обсягів фінансування сільського бюджету на                    

2022 рік згідно з додатком 2  до цього рішення. 

3.Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на                  

2022 рік за головними розпорядниками коштів (у межах змін обсягу доходів, 

спрямування частини залишку кошів, що утворилися на 01.01.2022 року та у 

межах загального обсягу видатків) згідно з додатком 3.1 до цього рішення.  

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

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

Великолучківської сільської ради на 2022 рік згідно з додатком 3 до цього 

рішення. 



5.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

сільського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

6.Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм на 2022 рік згідно з додатком 4 до цього 

рішення. 

7.Затвердити зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проєктів у 2022 році згідно з додатком 5 до цього рішення. 

8.Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з 

додатком 6 до цього рішення. 

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

10.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Василь КОШТУРА



      Додаток 1 

      до рішення виконавчого комітету 

      Великолучківської сільської ради 

      від 18.08.2022 року № 67  

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 

10000000 Податкові надходження   408 000,00 408 000,00 0,00 0,00 

11000000 

Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості   

408 000,00 408 000,00 0,00 0,00 

11010000 
Податок та збір на доходи 

фізичних осіб 
408 000,00 408 000,00 0,00 0,00 

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, 

що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника 

податку інших ніж заробітна плата 

408 000,00 408 000,00 0,00 0,00 

 

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) 
408 000,00 408 000,00 0,00 0,00 

40000000 Офіційні трансферти   67 363,00 67 363,00 0,00 0,00 

41000000 
Від органів державного 

управління   
67 363,00 67 363,00 0,00 0,00 

41040000 
Дотації з місцевих бюджетів 

іншим місцевим бюджетам 
67 363,00 67 363,00 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) 

67 363,00 67 363,00 0,00 0,00 

X Разом доходів 475 363,00 475 363,00 0,00 0,00 

Керуюча справами виконавчого комітету  

Великолучківської сільської ради     Тетяна ЛОГОЙДА 
 

 



      Додаток 2 

      до рішення виконавчого комітету 

      Великолучківської сільської ради 

      від 18.08.2022 року № 67 

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 9 313 093,00 8 170 493,00 1 142 600,00 1 142 600,00 

208000 

Фінансування за рахунок 

зміни залишків коштів 

бюджетів 

9 313 093,00 8 170 493,00 1 142 600,00 1 142 600,00 

208100 На початок періоду 10 223 474,20 10 019 946,92 203 527,28 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 -1 142 600,00 1 142 600,00 -1 142 600,00 

X Загальне фінансування 9 313 093,00 8 170 493,00 1 142 600,00 1 142 600,00 

Фінансування за типом боргового зобов’язання 

600000 
Фінансування за 

активними операціями 
9 313 093,00 8 170 493,00 1 142 600,00 1 142 600,00 

602000 
Зміни обсягів бюджетних 

коштів 
9 313 093,00 8 170 493,00 1 142 600,00 1 142 600,00 

602100 На початок періоду 10 223 474,20 10 019 946,92 203 527,28 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 -1 142 600,00 1 142 600,00 -1 142 600,00 

X Загальне фінансування 9 313 093,00 8 170 493,00 1 142 600,00 1 142 600,00 

            

Керуюча справами виконавчого 

комітету  Великолучківської 

сільської ради     Тетяна ЛОГОЙДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Додаток 3  

                        до рішення виконавчого комітету  

                        Великолучківської сільської ради  

                        від 18.08.2022 року № 67  

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 

Типо

вої 

прог

рамн

ої 

клас

ифік

ації 

вида

тків 

та 

кред

итув
ання 

місце

вого 

бюд

жету 

Код 

Функ

ціона

льної 

клас

ифік

ації 

вида

тків 

та 

кред

итув
ання 

бюд

жету 

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  

усього 
видатки 

споживання 

з них 

вида

тки 

розв

итку 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживання 

з них 

видатки 

розвитку 
Разом 

оплата праці 

комунальні 

послуги та 
енергоносії 

оплата 
праці 

кому

наль

ні 

посл

уги 
та 

енер

гоно

сії 

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

0100000 
  

Великолучківс

ька сільська 

рада (головний 

розпорядник) 

22 974 600,00 22 974 600,00 10 830 900,00 4 318 700,00 0,00 308 500,00 208 500,00 100 000,00 0,00 0,00 208 500,00 23 283 100,00 

0110000 
  

Великолучкіув

ська сільська 

рада 

(відповідальний 

виконавець) 

22 974 600,00 22 974 600,00 10 830 900,00 4 318 700,00 0,00 308 500,00 208 500,00 100 000,00 0,00 0,00 208 500,00 23 283 100,00 

0113242 3242 1090 

Інші заходи у 

сфері 

соціального 

захисту і 

соціального 

забезпечення 

1 468 000,00 1 468 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 468 000,00 

0600000 
  

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

культури, 

туризму 

Великолучківс

ької сільської 

ради (головний 

розпорядник) 

139 300 230,00 139 300 230,00 99 839 300,00 8 734 190,00 0,00 3 845 700,00 1 745 100,00 2 100 600,00 409 800,00 0,00 1 745 100,00 143 145 930,00 



0610000 
  

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

культури, 

туризму 

Великолучківс

ької сільської 

ради 

(відповідальний 

виконавець) 

139 300 230,00 139 300 230,00 99 839 300,00 8 734 190,00 0,00 3 845 700,00 1 745 100,00 2 100 600,00 409 800,00 0,00 1 745 100,00 143 145 930,00 

0611010 1010 0910 

Надання 

дошкільної 

освіти 

29 816 110,00 29 816 110,00 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 31 328 710,00 

0611021 1021 0921 

Надання 

загальної 

середньої освіти 

закладами 

загальної 

середньої освіти 

20 560 440,00 20 560 440,00 11 295 600,00 5 139 090,00 0,00 1 753 000,00 1 665 000,00 88 000,00 0,00 0,00 1 665 000,00 22 313 440,00 

0611061 1061 0921 

Надання 

загальної 

середньої освіти 

закладами 

загальної 
середньої освіти 

8 960 365,00 8 960 365,00 5 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960 365,00 

0611142 1142 0990 

Інші програми 

та заходи у 

сфері освіти 

32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 

0611210 1210 0990 

Надання освіти 

за рахунок 

залишку коштів 

за субвенцією з 

державного 

бюджету 

місцевим 
бюджетам на 

надання 

державної 

підтримки 

особам з 

особливими 

освітніми 

потребами 

322 868,00 322 868,00 264 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 868,00 

X X X УСЬОГО 164 056 530,00 163 956 530,00 111 974 800,00 13 052 890,00 0,00 4 154 200,00 1 953 600,00 2 200 600,00 409 800,00 0,00 1 953 600,00 168 210 730,00 

Керуюча справами виконавчого 

комітету Великолучківської 

сільської ради 

  
Тетяна ЛОГОЙДА 

              



                        Додаток 3.1.   

                        до рішення виконавчого комітету  

                        Великолучківської сільської ради  

                        від 18.08.2022 року № 67   

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 

видатків Великолучківського сільського бюджету на 2022 рік (у межах змін обсягу доходів, спрямування частини залишку коштів, що утворилися на 01.01 2022 року та у 

межах загального обсягу видатків) 

                                

0752700000                              

(код бюджету)                           (грн.) 

Код 

Програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевог

о 

бюджету 

Код 

Типов

ої 

програ

мної 

класиф

ікації 

видатк

ів та 

кредит

ування 

місцев

ого 

бюдже

ту 

Код 

Функц

іональ

ної 

класиф

ікації 

видатк

ів 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 

видатки 

спожива

ння 

з них 

видатки 

розвитку оплата праці 

комунальн

і послуги 

та 

енергоносі

ї 

опла

та 

прац

і 

кому

наль

ні 

посл

уги 

та 

енерг

оносі

ї 

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 475 363,00 475 363,00 0,00 67 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 363,00 

0600000 
  

Відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, 

туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(головний розпорядник) 

475 363,00 475 363,00 0,00 67 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 363,00 

0610000 
  

Відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, 

туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(відповідальний 

виконавець) 

475 363,00 475 363,00 0,00 67 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 363,00 

0611010 1010 0910 
Надання дошкільної 

освіти 
32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 

0611021 1021 0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

435 363,00 435 363,00 0,00 67 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 363,00 

0611142 1142 0990 
Інші програми та заходи 

у сфері освіти 
8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 



2. Спрямування частини залишку кошів , що 

утворилися на 01.01.2022 року 
29 860,00 29 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 860,00 

0100000 
  

Великолучківська 

сільська рада (головний 

розпорядник) 
29 860,00 29 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 860,00 

0110000 
  

Великолучкіувська 

сільська рада 

(відповідальний 

виконавець) 

29 860,00 29 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 860,00 

0113242 3242 1090 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

29 860,00 29 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 860,00 

3. Спрямування частини залишку кошів за освітньою 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, 

що утворилися на 01.01.2022 року 
8 960 365,00 8 960 365,00 5 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960 365,00 

0600000 
  

Відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, 

туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(головний розпорядник) 

8 960 365,00 8 960 365,00 5 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960 365,00 

0610000 
  

Відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, 

туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(відповідальний 

виконавець) 

8 960 365,00 8 960 365,00 5 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960 365,00 

0611061 1061 0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

8 960 365,00 8 960 365,00 5 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960 365,00 

4. Спрямування частини залишку кошів за субвенцією 

з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами, що утворилися на 01.01.2022 року 

322 868,00 322 868,00 264 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 868,00 

0600000 
  

Відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, 

туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(головний розпорядник) 

322 868,00 322 868,00 264 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 868,00 

0610000 
  

Відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, 

туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(відповідальний 

виконавець) 

322 868,00 322 868,00 264 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 868,00 



0611210 1210 0990 

Надання освіти за 

рахунок залишку коштів 

за субвенцією з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

надання державної 

підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами 

322 868,00 322 868,00 264 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 868,00 

5. У межах загального обсягу видатків -1 142 600,00 -1 142 600,00 0,00 0,00 0,00 1 142 600,00 1 142 600,00 0,00 0,00 0,00 1 142 600,00 0,00 

0100000 
  

Великолучківська 

сільська рада (головний 

розпорядник) 
270 140,00 270 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 140,00 

0110000 
  

Великолучкіувська 

сільська рада 

(відповідальний 

виконавець) 

270 140,00 270 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 140,00 

0113230 3230 1070 

Видатки, пов`язані з 

наданням підтримки 

внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із 

введенням воєнного 

стану 

-190 000,00 -190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190 000,00 

0113242 3242 1090 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

460 140,00 460 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 140,00 

0600000 
  

Відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, 

туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(головний розпорядник) 

-1 412 740,00 -1 412 740,00 0,00 0,00 0,00 1 142 600,00 1 142 600,00 0,00 0,00 0,00 1 142 600,00 -270 140,00 

0610000 
  

Відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, 

туризму 

Великолучківської 

сільської ради 

(відповідальний 

виконавець) 

-1 412 740,00 -1 412 740,00 0,00 0,00 0,00 1 142 600,00 1 142 600,00 0,00 0,00 0,00 1 142 600,00 -270 140,00 

0611010 1010 0910 
Надання дошкільної 

освіти 
-802 640,00 -802 640,00 0,00 0,00 0,00 -104 200,00 -104 200,00 0,00 0,00 0,00 -104 200,00 -906 840,00 

0611021 1021 0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

-610 100,00 -610 100,00 0,00 0,00 0,00 1 606 000,00 1 606 000,00 0,00 0,00 0,00 1 606 000,00 995 900,00 

0617321 7321 0443 
Будівництво освітніх 

установ та закладів 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -359 200,00 -359 200,00 0,00 0,00 0,00 -359 200,00 -359 200,00 

X X X УСЬОГО 8 645 856,00 8 645 856,00 5 294 600,00 67 363,00 0,00 1 142 600,00 1 142 600,00 0,00 0,00 0,00 1 142 600,00 9 788 456,00 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                                 

Великолучківської сільської ради 

    
Тетяна ЛОГОЙДА  

          



              Додаток 4 

              до рішення виконавчого комітету 

              Великолучківської сільської ради 

              від 18.08.2022 року № 67 

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

                    

07527000000                 

(код бюджету)               (грн.) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету 

Код 

Типової 
програм

ної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

місцево

го 

бюджет

у 

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 

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 Мукачівського району 

Закарпатської області  
(головний розпорядник коштів) 

    300 000,00 300 000,00 - - 

0110000 
  

Великолучківська сільська  

рада Мукачівського району 

Закарпатської області 
(відповідальний виконавець) 

    300 000,00 300 000,00 
  

0113230 3230 1070 

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або 

евакуйованим особам у зв`язку із 

введенням воєнного стану 

Програма соціального 

захисту населення " 

Турбота" 

Великолучківської 

сільської ради на 2022 

рік 

Рішення сесії 

Великолучківської 

сільської ради від 

20.12.2021  № 1352 

-190 000,00 -190 000,00 - - 

0113242 3242 1090 

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення 

Програма соціального 

захисту  

населення"Турбота " 

Великолучківської 

сільської ради на 2022 
рік 

Рішення сесії 

Великолучківської 

сільської ради від 

20.12.2021  № 1352 

490 000,00 490 000,00 - - 



0600000 
  

Відділ освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму 

Великолучківської сільської 

ради  (головний розпорядник) 

    -262 140,00 -1 404 740,00 1 142 600,00 1 142 600,00 

0610000 
  

Відділ освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму 

Великолучківської сільської 

ради (відповідальний 

виконавець) 

    -262 140,00 -1 404 740,00 1 142 600,00 1 142 600,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 

Комплексна програма 

розвитку освіти 

Великолучківської 

територіальної громади 

на 2022-2025 роки 

рішення сесії 

Великолучківської 

сільської ради від 

04.02.2022 № 1516 

-906 840,00 -802 640,00 -104 200,00 -104 200,00 

0611021 1021 0921 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Комплексна програма 

розвитку освіти 

Великоликолучківської 

територіальної громади 

на 2022-2025 роки 

Рішення сесії 

Великолучківської 

сільської ради від 

04.02.2022 № 1516 

995 900,00 -610 100,00 1 606 000,00 1 606 000,00 

0611142 1142 0990 
Інші програми та заходи у сфері 

освіти 

Комплексна програма 

розвитку освіти 

Великолучківської 

територіальної громади 

на 2022-20225 роки 

рішення сесії 

Великолучківської 

сільської ради від 

04.02.2022 № 1516 

8 000,00 8 000,00 
  

0617321 7321 0443 
Будівництво освітніх установ та 

закладів 

Комплексна програма 

розвитку освіти 

Великолучківської 

територіальної громади 

на 2022-20225 роки 

рішення сесії 

Великолучківської 

сільської ради від 

04.02.2022 № 1516 

-359 200,00 - -359 200,00 -359 200,00 

X X X УСЬОГО X X 37 860,00 -1 104 740,00 1 142 600,00 1 142 600,00 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого 

комітету Великолучківської сільської ради   Тетяна ЛОГОЙДА   

      



       Додаток 5 

       до рішення виконавчого комітету 

       Великолучківської сільської ради 

       від 18.08.2022 року № 67 

ЗМІНИ ДО ОБСЯГІВ 

капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2022 році 

07527000000         

(код бюджету)         

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 
Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Найменування інвестиційного проекту 

Загальний 

період 

реалізації 

проекту, 

(рік початку 

і 

завершення) 

Загаль

на 

вартіс

ть 

проек

ту, 

гриве

нь 

Обсяг 

капітальни

х вкладень 

місцевого 

бюджету 

всього, 

гривень 

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету у 

2022 році, 

гривень 

Очікува

ний 

рівень 

готовно

сті 

проекту 

на 

кінець 

2022 

року, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0600000 
  

Відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської 

ради  (головний розпорядник) 

    - 

-359 200,00 -359 200,00 

- 

0610000 
  

Відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської 

ради (відповідальний 

виконавець) 

    - 

-359 200,00 -359 200,00 

- 

0617321 7321 0443 
Будівництво освітніх установ 

та закладів 

Будівництво ЗДО с.Зняцево 

Мукачівського району Закарпатської 

області (в т.ч.виготовлення проектно-

кошторисної документації та 

експертизи) 

2022-2024 - -59 000,00 -59 000,00 0 

0617321 7321 0443 
Будівництво освітніх установ 

та закладів 

Будівництво спортивно-рекреаціного 

комплексу з благоутрію прилеглої 

території в селі Ракошино 

Мукачівського району Закарпатської 

області ( в т.ч.виготовлення проектно-

кошторисної документації, експертизи, 

інженерно-геодизичні вишукування) 

2022-2024 - -83 200,00 -83 200,00 0 



0617321 7321 0443 
Будівництво освітніх установ 

та закладів 

Будівництво ЗДО с.Великі Лучки 

Мукачівського району Закарпатської 

області (в т.ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації та 

експертизи) 

2022-2024 - -59 000,00 -59 000,00 0 

0617321 7321 0443 
Будівництво освітніх установ 

та закладів 

Реконструкція їдальні Зняцівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Зняцьово по 

вулиці Гойди, 2  ( в т.ч.виготовлення 

проектно-кошторисної документації та 

експертизи) 

2022-2024 - -79 000,00 -79 000,00 0 

0617321 7321 0443 
Будівництво освітніх установ 

та закладів 

Реконструкція їдальні Ракошинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Ракошино по 

вулиці Кольки, 2 (в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації та 

експертизи) 

2022-2024 - -79 000,00 -79 000,00 0 

X X X УСЬОГО X X - -359 200,00 -359 200,00 X 

          

Керуюча справами виконавчого 

комітету  Великолучківської 

сільської ради 

 

Тетяна ЛОГОЙДА 
    



   

Додаток 6 

   

до рішення виконавчого комітету 

   

Великолучківської сільської ради 

  

                                                          від 18.08.2022 року № 67 

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) 

67 363,00 

07100000000 Обласний бюджет 67 363,00 

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

      

X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  67 363,00 

X загальний фонд 67 363,00 

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 
                                                

18.08.2022 с.Великі Лучки   №68 

 

 

Про  погодження розміру плати та встановлення пільг за навчання у   

Великолучківській мистецькій школі Великолучківської сільської ради на 2022-

2023 навчальний рік 

 

 Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Закону України від 22.06.2000 № 1841-III «Про 

позашкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 

року № 260 «Про встановлення плати за навчання у державних школах 

естетичного виховання дітей», Положення про мистецьку школу, затвердженого 

наказом Міністерства культури України від 09 серпня 2018 року № 686 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2018 р. за № 

1004/32456, Статуту Великолучківської мистецької школи Великолучківської 

сільської ради, виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

          1. Затвердити Положення про порядок оплати та надання пільг по платі за 

навчання  у   Великолучківській мистецькій школі Великолучківської сільської 

ради на 2022-2023 навчальний рік (додається). 

          2. Погодити з 1 вересня 2022 року розмір щомісячної плати за навчання у   

Великолучківській мистецькій школі Великолучківської сільської ради на 2022-

2023 навчальний рік,   згідно з додатком 1. 

        3. Встановити додаткові пільги по оплаті за навчання дітей згідно з додатком 

2. 

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на  начальника відділу освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради Рубіш 

М.А. 

  

 

Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 



                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  рішення виконавчого 

комітету Великолучківської 

сільської ради  

                                                                                  18.08.2022 №68 

   

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок оплати та надання пільг 

по платі за навчання у Великолучківській мистецькій школі 

Великолучківської сільської ради на 2022-2023 навчальний рік 

  

1. Загальні положення 

 Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про позашкільну 

освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року №260 

«Про встановлення розміру плати за навчання дітей у державних школах 

естетичного виховання», Положення про мистецьку школу, затвердженого 

наказом Міністерства культури України 09 серпня 2018 року № 686 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2018 р. за № 

1004/32456, Статуту Великолучківської мистецької школи Великолучківської 

сільської ради  та інших нормативно-правових актів. 

Дане Положення регламентує порядок оплати та надання пільг по платі за 

навчання у Великолучківській  мистецькій школі Великолучківської сільської 

ради. 

Це Положення поширюється на заклад позашкільної освіти у сфері 

культури, що належить до комунальної власності Великолучківської сільської  

територіальної громади, а саме на  Великолучківську мистецьку школу 

Великолучківської сільської ради. 

Плата за навчання встановлюється згідно  статті 26 Закону України «Про 

позашкільну освіту» та постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 

року №260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах 

естетичного виховання дітей», Положенням про мистецьку школу, затвердженого 

наказом Міністерства культури України 09 серпня 2018 року № 686 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2018 р. за № 

1004/32456 та Статутом  Великолучківської мистецької школи Великолучківської 

сільської ради. 

Розмір плати за навчання у  Великолучківській мистецькій школі 

Великолучківської сільської ради погоджується щорічно виконавчим комітетом 

Великолучківської  сільської ради до початку навчального року за відповідним 

поданням директора школи. 

При визначенні розміру оплати за навчання застосовується принцип 

територіальності, який передбачає, що здобувачі початкової мистецької освіти, які 

не мають зареєстрованого місця проживання на території Великолучківської 

сільської територіальної громади та безпосередньо не проживають на території 

Великолучківської сільської територіальної громади не менше двох років, 

сплачують визначений розмір плати за навчання у Великолучківській мистецькій 

школі в повному обсязі.    



Директор школи: 

- встановлює розміри плати за навчання в порядку, визначеному 

законодавством; 

- укладає договори про надання освітніх послуг із здобувачами або їх 

законними представниками; 

- доводить встановлений розмір плати за навчання до відома законних 

представників здобувачів початкової мистецької освіти. 

 

2. Порядок внесення плати за навчання в школі мистецтв 

2.1. Плата за навчання  вноситься протягом дев’яти місяців навчального 

року щомісячно до 10 числа поточного місяця, або згідно з договором. Учні, 

батьки яких своєчасно не внесли оплату за навчання, до занять не допускаються. 

При заборгованості за два місяці  (один минулий та 10 днів поточного) учні 

можуть бути відраховані з контингенту школи. 

2.2. Розмір та умови оплати навчання в мистецькій школі та надання нею 

додаткових освітніх послуг встановлюються договором відповідно до 

законодавства. Плата може вноситися за весь строк навчання або надання 

додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частинами – щомісяця, 

щосеместру, щороку. 

2.3. Мистецька школа має право змінювати розмір плати за навчання (в 

частині залишку несплаченої суми) у порядку, передбаченому договором, не 

більше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за 

попередній календарний рік. 

 2.4. Договір укладається між мистецькою школою і здобувачем освіти 

(його законними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка 

здійснює оплату. 

2.5. Плата за навчання вноситься у безготівковій формі на розрахунковий 

рахунок  відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської 

сільської ради. 

2.6. Бюджетні асигнування на освіту, включаючи кошти освітніх 

субвенцій, позабюджетні кошти та кошти, отримані мистецькою школою як плата 

за навчання або за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в 

дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на 

діяльність, визначену Статутом Великолучківської мистецької школи 

Великолучківської сільської ради. 

 

3. Пільги по оплаті за навчання в школі мистецтв 

3.1. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та 

періодичність поновлення доводиться до відома законних представників 

здобувачів початкової мистецької освіти дирекцією закладу. 

3.2. Пільги надаються на навчальний рік на підставі поданих законними 

представниками здобувачів освіти відповідних документів, що свідчать про 

можливість встановлення пільг по оплаті з 1 числа того місяця до 15 числа якого 

батьки учня подали письмову заяву та необхідні документи. 

3.3. При поданні законними представниками документів на встановлення 

пільг після 15 числа, оплата за відповідний місяць стягується у повному розмірі. 

3.4. Звільняються від оплати за навчання на 100%: 



- діти із багатодітних сімей 

-  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з інвалідністю; 

- діти із малозабезпечених сімей; 

- діти, батьки яких є учасниками бойових дій антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил та діти, батьки яких загинули (померли) під час 

проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил; 

- діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, що мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. 

3.5. Зменшується оплата за навчання: 

- на 50 %  для дітей батьки яких мають І або ІІ групи інвалідності; 

- при навчанні двох дітей з однієї сім’ї батьківська плата за першу дитину 

встановлюється в розмірі 100% за другу– 50%; 

- діти, які навчаються на двох або більше інструментах: за перший 

інструмент плата встановлюється в розмірі 100%, за інші - 50% (пільги з плати за 

навчання надаються на спеціальність вартість якої є меншою); 

3.6. Звільнення повністю від оплати за навчання дітей, які не відвідували 

занять протягом одного місяця по причині хвороби, лікування в санаторних 

умовах та з інших поважних причин. При наявності медичної довідки про 

звільнення дитини від фізичного навантаження протягом одного або більше 

місяців батьківська плата за даний період встановлюється у розмірі 50 % від 

встановленої вартості за навчання. 

3.7. Передбачені цим Положенням вищевказані пільги можуть надаватися 

лише по одному виду пільг на сім’ю із зазначених видів пільг за бажанням 

батьків. 

3.8. Пільга надається при наявності підтверджуючих документів. 

 

4. Планування та використання доходів від плати за навчання 

у Великолучківській мистецькій школі Великолучківської сільської 

ради 

4.1. Облік видатків та надходжень, нарахування плати за навчання та 

контроль покладається на бухгалтерію відділу   освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради.  

4.2. Плата за навчання зараховується до власних надходжень школи і 

спрямовується на виконання навчальних планів, освітніх програм, матеріальні 

витрати пов’язані з навчально-виховною роботою, зміцненням матеріально-

технічної бази закладу. 

 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження 

рішенням виконавчого комітету Великолучківської сільської ради. 

5.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситись відповідно до 

нормативно-правових актів України, що регламентують дане питання. 

 

 

 

 



              Додаток 1 

              до рішення виконавчого комітету 

                                                                            Великолучківської сільської ради  

                  18.08.2022 №68 

Розмір щомісячної плати за навчання  

у  Великолучківській мистецькій школі Великолучківської сільської ради на 

2022-2023 навчальний рік 

Вартість навчання у Великолучківській мистецькій школі в місяць  

складає 2347 грн. 

№ п/п Вид навчання Розмір плати  батьків 

на місяць у відсотках 

до мінімальної 

заробітної плати 

1. фортепіано  5% (325  грн.) 

2. скрипка  3,5 % (228 грн.) 

3.  гітара   3,5 % (228 грн.) 

4. вокал 3 % (195 грн.) 

5. духові інструменти 3 % (195 грн.) 

6. комплексне навчання 

(хореографія, театральне, художнє 

мистецтво) 

3 %  (195 грн.) 

7. баян, акордеон 3 % (195 грн.) 

8. спортивна секція 3 % (195 грн.) 

  Керуюча справами 

 виконавчого комітету                                                Тетяна ЛОГОЙДА 

 



Додаток 2 

до рішення  виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради  

18.08.2022 №68  

 

Перелік пільг по оплаті за навчання дітей 

у  Великолучківській мистецькій школі  

Великолучківської сільської ради 
 

          Згідно з пункту 2 статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту» 

звільняються від оплати за навчання: 

- діти із багатодітних сімей 

-  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з інвалідністю; 

- діти із малозабезпечених сімей. 

  

Перелік додаткових пільг по оплаті 

за навчання дітей у  Великолучківській мистецькій школі  

Великолучківської сільської ради 

 

1. Звільняються від оплати за навчання: 

- діти, батьки яких є учасниками бойових дій антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил та діти, батьки яких загинули (померли) під час 

проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил; 

- діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, що мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. 

2. Частково звільняються від оплати за навчання: 

- діти батьки яких мають І або ІІ групи інвалідності - на 50 %  ; 

- при навчанні двох дітей з однієї сім’ї батьківська плата за першу дитину 

встановлюється в розмірі 100% за другу– 50%; 

- діти, які навчаються на двох або більше інструментах: за перший 

інструмент плата встановлюється в розмірі 100%, за інші - 50% (пільги з плати за 

навчання надаються на спеціальність вартість якої є меншою); 

- при наявності медичної довідки про звільнення дитини від фізичного 

навантаження протягом одного або більше місяців батьківська плата за даний 

період встановлюється у розмірі 50 % від встановленої вартості за навчання. 

Звільнення повністю від оплати за навчання дітей, які не відвідували занять 

протягом одного місяця по причині хвороби, лікування в санаторних умовах та з 

інших поважних причин.  

  
  

 Керуюча справами 

 виконавчого комітету                                                Тетяна ЛОГОЙДА 

 

 

 



 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

18.08.2022 с.Великі Лучки   №69 

 

 

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 Щур М.Г., мешканки ------, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

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

с.Руське поштову адресу: -----. 

2. Пропонувати  громадянці  Щур М.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 
                                                

18.08.2022 с.Великі Лучки   №70 

 

 

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 Стеблак І.Г., 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 Стеблак І.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 
                                                

18.08.2022 с.Великі Лучки   №71 

 

 

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 Гельниці О.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 Гельниці О.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 
                                                

18.08.2022 с.Великі Лучки   №72 

 

 

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 Рошко В.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 Рошко В.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 
                                                

18.08.2022 с.Великі Лучки   №73 

 

 

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 Пшик Б.І., мешканця -----, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

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

с.Драгиня поштову адресу: ------. 

2.Пропонувати  громадянину Пшик Б.І. 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 
                                                

18.08.2022 с.Великі Лучки   №75 

 

 

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 Глива П.С., мешканця -----, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

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

с.Ракошино поштову адресу: ------. 

2.Пропонувати  громадянину Глива П.С. 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 
                                                

18.08.2022 с.Великі Лучки   №76 

 

 

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 Варга М.М., мешканця -----, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

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

с.Кінлодь поштову адресу: -----. 

2.Пропонувати  громадянину Варга 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 
                                                

18.08.2022 с.Великі Лучки   №74 

 

 

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 Курта Г.А., мешканця ----, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

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

с.Червеньово поштову адресу: -------. 

2.Пропонувати  громадянину Курта Г.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 
                                                

18.08.2022 с.Великі Лучки   №78 

 

 

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 Молнар С.В., мешканки -----, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

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

с.Ракошино поштову адресу: -------. 

2.Пропонувати  громадянці Молнар С.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 
                                                

18.08.2022 с.Великі Лучки   №79 

 

Про надання дитині статусу 

дитина, залишена батьківського піклування 
 

Заслухавши  інформацію    начальника служби у справах дітей, 

розглянувши  матеріали справи, акт закладу охорони здоров’я та органу 

внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому 

закладі охорони здоров’я з  метою  соціально-правового захисту дітей, 

недопущення негативних  наслідків, що  загрожували б  їх  життю і  здоров’ю,  

виконком  Великолучківської   сільської  ради зазначає, що у педіатричному 

відділенні КНП «Обласна дитяча лікарня» ЗОР виявлена покинута дитина жіночої 

статі Папп (Лакатош) Р.Й., ---- року народження, уродженка ----, Мукачівського 

району. Одинока неповнолітня мати, Лакатош З.Й., ----- року народження за 

вказаною адресою не проживає. За час перебування дівчинки в лікувальному 

закладі мати або інші родичі не розшукували, не цікавились нею. Документів, 

підтверджуючих особу дівчинки та матері не надавались. Керуючись п. 7 ч. б 

ст.32, п. 4 ч. б ст. 34, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування 

України”,  ст.4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», постанови Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 

року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини» виконавчий комітет Великолучківської  сільської ради 

ВИРІШИВ:  

1.    Надати Папп (Лакатош) Р.Й., ----- року народження, яка 

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

статусу дитини, залишеної батьківського піклування, у зв’язку з тим, що батьки 

дитини та місце їх проживання невідомі. 

2.   Начальнику служби у справах дітей Великолучківської сільської 

ради вжити заходів щодо влаштування дитини до сімейних форм виховання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

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

 

Сільський  голова                                                           Василь КОШТУРА 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

18.08.2022 с.Великі Лучки   №80 

 

Про доцільність позбавлення батьківських прав батька  Тар О.О., 

мешканця ------- 

 

Заслухавши  інформацію  начальника Служби у справах дітей Решко С.І., 

розглянувши  акт обстеження умов  проживання  Тар О.О., дослідивши матеріали 

справи,  невиконання  ним  батьківських  обов’язків та  з  метою  соціально-

правового захисту дітей, недопущення негативних  наслідків, що  загрожували б  

їх  життю і  здоров’ю,  виконком  Великолучківської   сільської  ради зазначає, що 

громадянин Тар О.А. ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків по 

вихованню дитини,  у утриманні неповнолітнього сина участі не приймає, а тому 

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

України “Про місцеве самоврядування України”,  виконавчий комітет 

Великолучківської  сільської ради ВИРІШИВ: 

1.Затвердити висновок органу опіки та піклування про доцільність 

позбавлення батьківських прав Тар О.О. відносно дитини Тар А. О., ----- року 

народження. 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

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

 

 

Сільський  голова                                                           Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

18.08.2022 с.Великі Лучки   №81 

 

Про влаштування неповнолітньої дитини до КУ «Виноградівського дитячого 

будинку-інтернату» 

           Відповідно до ст.32, ст. 34, ст. 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування України”,  ст. 6 Закону України «Про охорону дитинства» 

пунктів  1.7, 2.8, 3.6 Правил опіки та піклування., затверджених спільним наказом 

Державного комітету України а у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти 

України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та 

соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 1999 року за № 

387/3680, ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», постанови Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 

року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», враховуючи виписку із медичної картки стаціонарного 

хворого №899 від 20.05.2022 року КНП «Обласного закладу з надання 

психіатричної допомоги м.Берегова» ЗОР Дитячого відділення №6 протоколом 

ЛКК №55 від 04.05.2022 року дитині встановлено діагноз: Помірна розумова 

відсталість з поведінковими порушеннями – F71, клопотання директора ДНЗ 

Чинадіївського дитячого будинку та інші документи справи виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Рекомендувати управлінню охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації надати путівку для влаштування на повне державне утримання до 

будинку-інтернату неповнолітнього Попадинець Р.І., ------ року народження 

відповідно до медичних показань. 

2. Службі у справах дітей Великолучківської сільської ради здійснити 

контроль щодо влаштування неповнолітнього Попадинець Р.І., ---- року 

народження  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

Сільський  голова                                                           Василь КОШТУРА 



 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

18.08.2022 с.Великі Лучки   №82 

 

Про надання дозволу на дарування житлового будинку розташованого за 

адресою -----, Мукачівський район, Закарпатська область 

 

 Керуючись пп. 4 п. «б» ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», п. 67 Порядку 

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

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866, ст. 177 Сімейного кодексу України, розглянувши заяви Стеблак 

М.І. та Стеблак В.Д., власників даного житлового будинку щодо надання дозволу 

на укладення договору дарування житлового будинку їхній дочці, яка має 

неповнолітніх дітей, враховуючи рекомендації  комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Великолучківської сільської ради, щодо 

доцільності надання дозволу на дарування житлового будинку розташованого за 

адресою:  ------, Мукачівський район, Закарпатська область, виходячи з інтересів 

дітей, виконавчий комітет Великолучківської сільської ради В И Р І Ш И В: 

1. Надати громадянам Стеблак М.І. та Стеблак В.Д., які зареєстровані за 

адресою: -----, Мукачівський район, Закарпатська область, дозвіл на дарування 

нерухомого майна, житлового будинку  (-----,  Мукачівського району, 

Закарпатської області), що належать їм на праві приватної власності, своїй дочці 

гр. Хома М.В., ------- р.н. право користування яким мають її неповнолітні діти – 

Хома Д.І., ----- р.н. та Хома І.І., ----- р.н. Зазначений правочин не порушує 

житлових прав дитини. 

2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 

начальника Служби у справах дітей Великолучківської сльської ради Решко С.І. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

 

 

Сільський  голова                                                           Василь КОШТУРА 
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