
 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

20.01.2023 с.Великі Лучки   №1 

 

 

Про стан розгляду звернень громадян, які надійшли до сільської 

ради за 2022 рік 

  

 

  На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року 

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

гарантування конституційного права на звернення до органів державної 

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

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

місцеве самоврядування в Україні» та з метою поліпшення умов реалізації 

конституційного права громадян на особисте звернення до органів 

місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, 

удосконалення організації розгляду порушених у таких зверненнях питань, 

підвищення відповідальності керівників комунальних підприємств за 

належне реагування на обґрунтовані пропозиції, заяви і скарги, розв’язання 

проблем, які спричиняють звернення громадян, виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

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

сільської ради за 2022 рік  взяти до відома (додається).           

2.  Керівництву сільської ради, старостам, керівникам структурних 

підрозділів сільської ради: 

вжити заходи щодо своєчасного та якісного розгляду звернень 

громадян, уважного  ставлення до вирішення проблем, з якими вони 

звертаються, вирішення обґрунтованих заяв і скарг найменш соціально 

захищених категорій громадян.  

своєчасно та якісно розглядати звернення громадян. При 

неможливості вирішення проблем, з якими вони звертаються, у встановлені 

терміни повідомляти заявника щодо термінів вирішення питань, порушених 

у зверненні.   

 3. Для активізації роботи із зверненнями громадян вживати додаткові 

заходи : 

 регулярно узагальнювати та аналізувати кількість і зміст звернень. За 

результатами домагатися усунення причин, що породжують обґрунтовані 

скарги до райдержадміністрації та органів вищого рівня; 



 посилити персональну відповідальність керівників установ, 

організацій за стан роботи зі зверненнями громадян, практикувати 

заслуховування їх звітів з цього питання на засіданнях виконкому; 

забезпечувати встановлення дієвого контролю за повним, об’єктивним 

і кваліфікованим розглядом звернень, додержанням встановлених 

законодавством термінів та наданням відповіді заявникам; 

притягати до відповідальності посадових осіб за неналежне виконання 

вимог Закону України “Про звернення громадян”.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу 

справами виконавчого комітету сільської ради Логойда Т.І. 

 

 

Сільський  голова                                                           Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

20.01.2023 с.Великі Лучки   №2 

 

   

Керуючись підпунктом 7 пункту «б» частини першої статті 34 

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

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

Кримінально-виконавчого кодексу України, Порядку організації  

громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 20 березня 2013 року №175, з 

метою встановлення належних умов для відбування покарання у вигляді 

громадських робіт у вільний від основної роботи чи навчання час, 

безоплатних суспільно-корисних робіт, виконавчий комітет ВИРІШИВ: 

1.  Затвердити Перелік видів громадських робіт на території 

Великолучківської сільської ради (додаток 1). 

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

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді оплачуваних 

суспільно-корисних робіт на території Великолучківської сільської ради 

(додаток 2). 

3. Виконкому Великолучківської сільської ради спільно з 

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

яких засуджені відбувають громадські роботи. 

             4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

  

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА        

 

 

 

 

 

 

Про встановлення Переліку громадських робіт  та суспільно-корисних 

робіт для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді оплачуваних суспільно-корисних робіт на території 

Великолучківської сільської ради 



                                                                              Додаток 1 

                                                                              до рішення  виконавчого   

комітету 

                                                                              20.01.2023 №2 

 

Перелік  

громадських робіт  на території Великолучківської сільської ради 

 

№ п/п Назва  

1 Вирубка чагарників та заростей на територіях кладовищ сільської ради 

2 Прибирання вулиць сіл сільської ради 

3  Покіс трави на берегах річок, яруг, канав 

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

5 Прибирання скверів, парків, стадіону 

6 Покіс трави в скверах, парках, кладовищах, стадіоні 

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

кладовища,  стадіон, тощо) 

8 Покраска елементів спорткомплексу на стадіоні 

9 Ліквідація наслідків стихійних явищ (за потреби) 

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

11 Побілка дерев на території сіл сільської ради 

12 Дрібний ремонт установ комунальної власності 

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

14 Прибирання територій кладовищ на території сільської ради 

 

Даний перелік не є повним. Виконання зазначених робіт залежить від 

погодних умов пори року та потреби. 

У кожному окремому випадку направлення на громадські роботи питання 

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

індивідуально. 

 

 

Погоджено __________________________________________ 

 

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету                                            Тетяна ЛОГОЙДА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Додаток 2                                                                                  

до рішення  виконавчого  

комітету 

                                                                               20.01.2023 № 2 

 

Перелік  

 суспільно-корисних робіт для осіб, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді оплачуваних суспільно-корисних робіт 

на території Великолучківської сільської ради 

 

№ п/п Назва  

1 Вирубка чагарників та заростей на територіях кладовищ сільської ради 

2 Прибирання вулиць сіл сільської ради 

3  Покіс трави на берегах річок, яруг, канав 

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

5 Прибирання скверів, парків, стадіону 

6 Покіс трави в скверах, парках, кладовищах, стадіоні 

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

кладовища,  стадіон, тощо) 

8 Покраска елементів спорткомплексу на стадіоні 

9 Ліквідація наслідків стихійних явищ (за потреби) 

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

11 Побілка дерев на території сіл сільської ради 

12 Дрібний ремонт установ комунальної власності 

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

14 Прибирання територій кладовищ на території сільської ради 

 

Даний перелік не є повним. Виконання зазначених робіт залежить від 

погодних умов пори року та потреби. 

У кожному окремому випадку направлення на громадські роботи питання 

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

індивідуально. 

 

 

Погоджено __________________________________________ 

 

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету                                            Тетяна ЛОГОЙДА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     
 Великолучківська сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20.01.2023                                   с. Великі Лучки                                       № 3 

 

Про схвалення звіту про виконання сільського бюджету  

 Великолучківської сільської ради за 2022 рік 

 

   

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

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись 

пунктом 4 статті 80  Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт про 

виконання сільського бюджету Великолучківської сільської ради за 9 

місяців 2022 року, виконавчий комітет Великолучківської сільської ради 

ВІРИШИВ: 

 

1.Схвалити звіт про виконання сільського бюджету Великолучківської 

сільської ради за 2022 рік, в тому числі:  

1.1. По доходах загального фонду сільського бюджету в сумі                   

164 291 635,76 грн.  (додається).   

1.2. По доходах спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

6 614 842,86 грн.  (додається). 

1.3. По видатках загального фонду сільського бюджету в сумі 

149 741 415,85  грн.  (додається).   

1.4. По видатках спеціального фонду сільського бюджету в сумі                 

6 081 048,78 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  2022 рік 

 

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 -

грудень 2022 

року 

Виконано за 

січень -

грудень 

2022 року 

% 

викона

ння до 

уточнен

ого 

план за 

період 

січень - 

грудень 

2022 

року 

% 

викон

ання 

до 

уточне

ного 

плану 

на 

2022 

рік 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
  ДОХОДИ             

 
10000000 Податкові надходження 43533700,00 44141700,00 44141700,00 61346638,13 139,0 139,0 

193 164 016 

11000000 

Податки на доходи, 

податки на прибуток, 

податки на збільшення 

ринкової вартості 

27923200,00 28531200,00 28531200,00 45400467,93 159,1 159,1 

130 386 386 

11010000 
Податок на доходи 

фізичних осіб 
27923200,00 28531200,00 28531200,00 45400467,93 159,1 159,1 

130 386 386 

11010100 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується податковими 

агентами, із доходів 

платника податку у 

вигляді заробітної плати 

22918100,00 22918100,00 22918100,00 25448099,75 111,0 111,0 

94 202 622 

11010400 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується податковими 

агентами, із доходів 
платника податку інших 

ніж заробітна плата 

3600000,00 4208000,00 4208000,00 19473840,11 462,8 462,8 

31 490 766 

11010500 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується фізичними 

особами за результатами 

річного декларування 

1405100,00 1405100,00 1405100,00 478528,07 34,1 34,1 

4 693 896 

13000000 

Рентна плата та плата 

за використання інших 

природних ресурсів 

20000,00 20000,00 20000,00 35695,84 178,5 178,5 

96 053 

13010000 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання лісових 

ресурсів 

19050,00 19050,00 19050,00 35340,75 185,5 185,5 

 

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 

 

19050,00 19050,00 19050,00 35340,75 185,5 185,5 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

13020200 

Рентна плата за 

спеціальне використання  

води 

300,00 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 

 

13030100 

рентна плата за 

користування надрами 

для видобування інших 

корисних  копалин 

загальнодержавного 

значення 

650,00 650,00 650,00 355,09 54,6 54,6 

 

13040100 

рентна плата за 

користування надрами 
для видобування 

корисних копалин 

місцевого значення 

        0,0 0,0 

 
14000000 

внутрішні податки на 

товари та послуги 
3450000,00 3450000,00 3450000,00 2391291,54 69,3 69,3 

 

14020000 

акцизний податок з 

вироблених в Україні 
підакцизних товарів 

(продукції) 

470000,00 470000,00 470000,00 78676,42 16,7 16,7 

 
14021900 пальне 470000,00 470000,00 470000,00 78676,42 16,7 16,7 

 

14030000 

акцизний податок з 

ввезених на митну 

територію України 

підакц. товарів 

1430000,00 1430000,00 1430000,00 352492,64 24,6 24,6 

 
14031900 пальне 1430000,00 1430000,00 1430000,00 352492,64 24,6 24,6 

 

14040000 

акцизний податок з 

реалізації суб’єктами 

господарювання 

роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 

1550000,00 1550000,00 1550000,00 1960122,48 126,5 126,5 

 

18000000 

місцеві податки та збори 

,що сплачуються 

(перераховуються)згідно 

з податковим кодексом 

України) 

12140500,00 12140500,00 12140500,00 13519182,82 111,4 111,4 

 
18010000 податок на майно 3375500,00 3375500,00 3375500,00 3059559,44 90,6 90,6 

 

18010100 

податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений  юридичними 
особами, які є  

власниками об’єктів 

житлово нерухомості 

10500,00 10500,00 10500,00 9187,41 87,5 87,5 

 

18010200 

податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки 

,сплачений фізичними 

особами, які є власниками  

об’єктів житлової 

нерухомості 

230000,00 230000,00 230000,00 70087,39 30,5 30,5 

 

18010300 

податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки 
,сплачений фізичними  

особами ,які є власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості 

100000,00 100000,00 100000,00 117788,67 117,8 117,8 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 
 

18010400 

податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами ,які є власниками 

об’єктів нежитлової 

нерухомості 

600000,00 600000,00 600000,00 750991,26 125,2 125,2 

 
18010500 

земельний податок з 

юридичних осіб 
950000,00 950000,00 950000,00 594469,07 62,6 62,6 

 
18010600 

орендна плата з 

юридичних осіб 
970000,00 970000,00 970000,00 1153628,10 118,9 118,9 

 
18010700 

земельний податок з 

фізичних осіб 
315000,00 315000,00 315000,00 181952,37 57,8 57,8 

 
18010900 

орендна плата з фізичних 

осіб 
155000,00 155000,00 155000,00 146038,50 94,2 94,2 

 
18011100 

транспортний податок з 

юридичних осіб 
45000,00 45000,00 45000,00 35416,67 78,7 78,7 

 18050000 Єдиний податок 8765000,00 8765000,00 8765000,00 10459623,38 119,3 119,3 

 
18050300 

Єдиний податок з 

фізичних осіб 
115000,00 115000,00 115000,00 103158,77 89,7 89,7 

 
18050400 

Єдиний податок з 
юридичних осіб 

7900000,00 7900000,00 7900000,00 8973931,25 113,6 113,6 

 

18050500 

Єдиний податок з 
сільськогосподарських   

товаровиробників ,у яких 

частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за 

попередній податковий 

(звітній )рік дорівнює або 

перевищує 75 % 

750000,00 750000,00 750000,00 1382533,36 184,3 184,3 

 
20000000 

Неподаткові 

надходження 
369300,00 369300,00 369300,00 333695,63 90,4 90,4 

1 441 776 

21000000 

Доходи від власності та 

підприємницької 

діяльності   

0,00 0,00 0,00 44837,00 0,0 0,0 

 21080000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 44837,00 0,0 0,0 

 
21081100 

Адміністративні штрафи 

та інші санкції  
      38037,00 0,0 0,0 

 

21081500 

адміністративні штрафи 

та штрафні санкції за 

порушення законодавства 

у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів 

      6800,00 0,0 0,0 

 

22000000 

Адміністративні збори та 

платежі, доходи від 

некомерційної 

господарської діяльності  

369300,00 369300,00 369300,00 184624,92 50,0 50,0 

1 292 625 

22010000 
Плата за надання 

адміністративних послуг 
356000,00 356000,00 356000,00 158382,47 44,5 44,5 

1 226 471 

22012500 
Плата за надання інших 

адмінпослуг 
10000,00 10000,00 10000,00 18851,37 188,5 188,5 

 

22012600 

Адміністративний збір за 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

 

346000,00 346000,00 346000,00 139531,10 40,3 40,3 
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22080000 

Надходження від 

орендної плати за 

користування цілісним 

майновим комплексом 

та іншим державним 

майном   

13000,00 13000,00 13000,00 26114,00 200,9 200,9 

 

22080400 

Надходження від 

орендної плати за 

користування цілісним 

майновим комплексом та 

іншим майном, що 

перебуває в комунальній 

власності  

13000,00 13000,00 13000,00 26114,00 200,9 200,9 

 
22090000 Державне мито 300,00 300,00 300,00 128,45 42,8 42,8 

1 114 

22090100 

державне мито, що 

сплачується за місцем 

розгляду та оформлення 

документів, у тому числі 

за оформлення 

документів на спадщину і 

дарування 

300,00 300,00 300,00 128,45 42,8 42,8 

 
24000000 

інші неподаткові 

надходження 
      104233,71     

 
24060000 інші надходження       104233,71     

 
24060300 інші надходження       104233,71     

 
  Разом доходів 43903000,00 44511000,00 44511000,00 61680333,76 138,6 138,6 

194 605 611 

40000000 Офіційні трансферти  109570700,00 102611302,00 102611302,00 102611302,00 100,0 100,0 
417 404 806 

41000000 
Від органів державного 

управління 
109570700,00 102611302,00 102611302,00 102611302,00 100,0 100,0 

417 404 806 

41020000 

Дотації з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

34676700,00 34676700,00 34676700,00 34676700,00 100,0 100,0 

 
41020100 Базова дотація 34676700,00 34676700,00 34676700,00 34676700,00 100,0 100,0 

138 707 000 

41030000 

Субвенції  з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

73273300,00 65946000,00 65946000,00 65946000,00 100,0 100,0 

271 111 500 

41033900 

Освітня субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

73273300,00 65946000,00 65946000,00 65946000,00 100,0 100,0 

271 111 500 

41035500 

Субвенція з державного 

бюджету місцевим  

бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на 
підвищення доступності 

широкосмугового 

доступу до інтернету в 

сільській місцевості 

        0,0 0,0 

 

41040000 

Дотації з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 

1483100,00 1864802,00 1864802,00 1864802,00 100,0 100,0 

7 077 706 
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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 

984200,00 984200,00 984200,00 984200,00 100,0 100,0 

3 937 000 

41040400 
Інші дотації з місцевого 

бюджету 
  381702,00 381702,00 381702,00 100,0 100,0 

 

41040500 

Дотація 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 

відп. 

498900,00 498900,00 498900,00 498900,00 100,0 100,0 

 

41050000 

Субвенції з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 

137600,00 123800,00 123800,00 123800,00 100,0 100,0 

509 200 

41051200 

Субвенція з місцевого 

бюджету на надання 

державної підтримки 

особам з особливими 

освітніми потребами за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету 

137600,00 123800,00 123800,00 123800,00 100,0 100,0 

509 200 

41053900 
Інші субвенції з 

місцевого бюджету 
0,00       0,0 0,0 

0 

  
Всього доходів 153473700,00 147122302,00 147122302,00 164291635,76 111,7 111,7 

612 010 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт про виконання дохідної частини спеціального фонду сільського бюджету  

Великолучківської сільської ради за  2022 рік 

 

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-

грудень 2022 

року 

Виконано 

за січень-

грудень 

2022 року 

% виконання 

до 

затвердженого 

плану з 

урахуванням 

змін за  2022 

рік 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

 
  ДОХОДИ           

 10000000 Податкові надходження 0,00 0,00 0,00 2513,32 0,0 

 19000000 інші податки та збори 0,00 0,00 0,00 2513,32 0,0 

 19010000 екологічний податок 0,00 0,00 0,00 2513,32 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) 

      1645,46 0,0 

 

19010200 

Надходження від скидів 

забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні 

об`єкти  

      867,86 0,0 

 
20000000 

Неподаткові надходження 
2100600,00 2100600,00 2100600,00 5089489,34 242,3 

 

24000000 
інші неподаткові 

надходження 

0,00 0,00 0,00 1859,65 0,0 

 

24060000 

інші надходження 

0,00 0,00 0,00 1859,65 0,0 

 

24062100 

Грошові стягнення за 

шкоду, заподіяну 

порушенням 

законодавства про 

охорону навколишнього 

природного середовища 

внаслідок господарської 

та іншої діяльності 

      1859,65 0,0 

 

25000000 Власні надходження 

бюджетних установ   

2100600,00 2100600,00 2100600,00 5087629,69 242,2 

 

25010000 

Надходження від плата за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами  

згідно із  законодавством 

2100600,00 2100600,00 2100600,00 1336235,54 63,6 

 

25010100 

Плати за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами згідно з їх 

основною діяльністю 

2100600,00 2100600,00 2100600,00 1330110,54 63,3 
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25010200 

надходження бюджетних 

установ від додаткової 

(господарської ) 

діяльності 

      4825,00 0,0 

 

25010300 

плата за оренду майна 

бюджетних установ, що 

здійснюється відповідно 

до ЗУ " Про оренду 

державного та 

комунального майна" 

      1300,00 0,0 

 

25020000 

Інші джерела власних 

надходжень бюджетних 

установ   

0,00 0,00 0,00 3751394,15 0,0 

 

25020100 
Благодійні внески, 

гранти та дарунки  
      3751394,15 0,0 

 

30000000 
Доходи від операцій з 

капіталом   
0,00 0,00 0,00 32840,20 0,0 

 
33010000 кошти від продажу землі 0,00 0,00 0,00 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 

 
  

Разом доходів 
2100600,00 2100600,00 2100600,00 5124842,86 244,0 

 40000000 Офіційні трансферти  0,00 1590000,00 1590000,00 1490000,00 93,7 

 
41000000 

Від органів державного 
управління 

0,00 1590000,00 1590000,00 1490000,00 93,7 

 

41050000 

Субвенція з місцевих 

бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 

0,00 1590000,00 1590000,00 1490000,00 93,7 

 
41053900 

Інші субвенції з місцевого 

бюджету 
  1590000,00 1590000,00 1490000,00 93,7 

 

 

 Всього доходів 2100600,00 3690600,00 3690600,00 6614842,86 179,2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Звіт про виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за 2022 рік 

 
 

Код 

головн

ого 

розпо- 

рядник

а 

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 -

грудень 2022 

року 

Виконано за 

січень -

грудень 

2022 року 

% 

викона

ння до 

уточне

ного 

план за 

січень -

грудень 

2022 

року 

% 

викон

ання 

до 

уточне

ного 

плану 

на 

2022 

рік 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

  
ВИДАТКИ 

            

 

0150 

Організаційне, 

інформаційно- 

аналітичне  та 

матеріально- технічне 

забезпечення діяльності 

обласної ради, районної 

ради, районної у місті  

ради  у разі її створення), 

міської, селищної, 
сільської рад 

13992300,00 14850900,00 14850900,00 14441907,59 97,2 97,2 

58 136 202 

0160 

Керівництво і управління 

у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), 

селищах, селах, 

територіальних громадах 

3502300,00 4594300,00 4594300,00 4166546,04 90,7 90,7 

16 857 627 

1010 
надання дошкільної 

освіти 
28771000,00 29127110,00 29127110,00 25241650,44 86,7 86,7 

112 267 044 

1021 

надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

18779400,00 21259152,00 21259152,00 18345388,93 86,3 86,3 

79 643 266 

1031 

надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

73273300,00 65946000,00 65946000,00 64181519,72 97,3 97,3 

269 347 014 

1061 

надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

  7209765,00 7209765,00 6871761,59 95,3 95,3 

21 291 482 

1080 
надання спеціальної 
освіти мистецькими 

школами 

9194000,00 9210000,00 9210000,00 8824896,76 95,8 95,8 

36 439 088 

1142 
Інші програми та заходи 

у сфері освіти 
  32000,00 32000,00 31420,00 98,2 98,2 

 



1200 

надання освіти за 

рахунок субвенції з 
державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

надання державної 

підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами 

 

 

 

103600,00 93200,00 93200,00 40485,06 43,4 43,4 

330 572 1 2 3 4 5 6 7 8 

1210 

надання освіти за 
рахунок залишку коштів 

за  субвенцією з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

надання державної 

підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами  

  322868,00 322868,00 34505,84 10,7 10,7 

 

2112 

первинна медична 

допомога  населенню, що 

надається 

фельдшерськими 

,фельдшерсько - 
акушерськими пунктами 

79200,00 79200,00 79200,00 66256,10 83,7 83,7 

 

2113 

первинна медична 

допомога населенню, що 

надається амбулаторно - 

поліклінічними 

закладами 

(відділеннями) 

2412500,00 2200400,00 2200400,00 1392060,70 63,3 63,3 

 

3210 

Організація та 

проведення громадських 

робіт 

  50000,00 50000,00 7230,47 14,5 14,5 

 

3230 

Видатки, пов'язані з 

наданням підтримки 

внутрішньо 

переміщеним  та /або 
евакуйованим особам у 

зв'язку із введенням 

воєнного стану 

  1540000,00 1540000,00 1538907,72 99,9 99,9 

 

3242 

інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального 

забезпечення 

415000,00 1468000,00 1468000,00 1192487,38 81,2 81,2 

 
4030 

забезпечення діяльності 

бібліотек 
582100,00 747400,00 747400,00 605751,60 81,0 81,0 

 

4060 

забезпечення діяльності 

палаців і будинків 

культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших 

клубних закладів 

693000,00 622700,00 622700,00 419083,18 67,3 67,3 

 
6030 

організація благоустрою 

населених пунктів 
1421000,00 2162500,00 2162500,00 1558277,48 72,1 72,1 

 
7130 

Здійснення заходів із 

землеустрою 
  460000,00 460000,00   0,0 0,0 

 

7540 

Реалізація заходів, 

спрямованих на 

підвищення доступності 

широкосмугового 

доступу до інтернету в 
сільській місцевості 

  166600,00 166600,00 114800,00 68,9 68,9 

 



7680 

Членські внески до 

асоціації органів 
місцевого 

самоврядування 

  20000,00 20000,00   0,0 0,0 

 

8110 

Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 

  210600,00 210600,00   0,0 0,0 

 

8230 

інші заходи 

громадського порядку та 

безпеки 

121000,00 205000,00 205000,00 138854,92 67,7 67,7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8710 
Резервний фонд 

місцевого бюджету 
100000,00 100000,00 100000,00   0,0 0,0 

 

9770 
Інші субвенції з 
місцевого бюджету 

  313547,00 313547,00 277624,33 88,5 88,5 

 

9800 

Субвенція з місцевого 

бюджету  державному 

бюджету на виконання 

програм  соціально - 

економічного розвитку 

регіонів 

  250000,00 250000,00 250000,00 100,0 100,0 

 

  
Всього видатків 153439700,00 163241242,00 163241242,00 149741415,85 91,7 91,7 

629 663 783 



Звіт про виконання видаткової частини спеціального фонду сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за 2022 рік 

 

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 - 

грудень 

2022 року 

Виконано 

за січень-  

грудень2022 

року 

% 

виконанн

я до 

затвердж

еного 

плану з 

урахуван

ням змін 

за  2022 

року 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

  
ВИДАТКИ 

          

 

0150 

організаційне, інформаційно - 

аналітичне та матеріально - 

технічне забезпечення 

діяльності сільської ради 

  669228,48 669228,00 654228,48 97,8 

 

0160 

керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

  4825,00 4825,00 4825,00 100,0 

 
1010 надання дошкільної освіти 1512600,00 1548830,42 1548830,42 452991,05 29,2 

 

1021 

надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

88000,00 336889,25 336889,25 229503,06 68,1 

 

1061 

надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

  1200000,00 1200000,00   0,0 

 

1080 
надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами 
500000,00 560000,00 560000,00 495861,14 88,5 

 

1200 

надання освіти за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами 

34000,00 30600,00 30600,00   0,0 

 
2152 

Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров'я 
  385000,00 385000,00 385000,00 100,0 

 

3230 

Видатки пов'язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

переміщеним та /або 

евакуйованим особам у зв'язку 

із веденням воєнного стану 

  1490000,00 1490000,00 1490000,00 100,0 

 

5041 
Утримання та фінансова 

підтримка спортивних споруд  
  49500,00 49500,00     

 
7130 

здійснення заходів із 

землеустрою 
  108500,00 108500,00 8500,00 7,8 

 

7370 

реалізація інших заходів щодо 

соціально - економічного 
розвитку території 

  1760140,05 1760140,05 1760140,05 100,0 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

8110 

Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

  340000,00 340000,00   0,0 

 

9770 
Інші субвенції з місцевого 

бюджету 
  600000,00 600000,00 600000,00 100,0 

 

  
Всього видатків 2134600,00 9083513,20 9083512,72 6081048,78 66,9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

про виконання дохідної та видаткової частини сільського бюджету 

Великолучківської сільської ради за 2022 рік 

 

ДОХОДИ 

 

    За підсумками 2022 року до сільського бюджету Великолучківської 

сільської ради надійшло всього з офіційними трансфертами                            

170 906,4 тис.грн. в тому числі по загальному фонду 164 291,6 тис.грн. та по 

спеціальному фонду – 6 614,8 тис.грн.  

До загального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської 

ради за  2022  рік надійшло доходів 164 291,6 тис.грн., в тому числі податків і 

зборів (обов’язкових платежів) у сумі 61 680,3 тис.грн., що становить                    

138,6 відсотка до затверджених показників (з урахуванням змін) та офіційних 

трансфертів у сумі 102 611,3 тис.грн. 

Вагому частину власних надходжень загального фонду сільського 

бюджету сільського бюджету Великолучківської сільської ради займає:  

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшло в сумі                     

45 400,5 тис.грн., що становить 73,6 відсотка власних надходжень. 

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 в 

35,3 тис.грн., що більше від запланованих показників на 16,2 тис.грн. 

Внутрішні податки на товари та послуги надійшло в сумі                    

2 391,3 тис.грн., що становить 3,9 відсотка  власних надходжень, в тому 

числі: 

 акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продуктів), а саме пальне - 78,7 тис.грн., що менше від 

запланованих показників на 391,3 тис.грн; 

 акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (пальне) - 352,5 тис.грн., що менше від 

запланованих показників  на 1 077,5 тис.грн.; 

 акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1 960,1 тис.грн., що 

більше від запланованих показників  на 410,1 тис.грн. 

Місцеві податки та збори, що  сплачуються (перераховуються ) згідно 

з Податковим кодексом України, в сумі 13 519,2 тис.грн., що становлять    

21,9 відсотка власних надходжень, а саме: 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів 

житлової нерухомості -  9,2 тис.грн.; 

 податок на нерухоме майно, відмінне земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів 

житлової нерухомості -  70,1 тис.грн. 

 податок на нерухоме майно, відмінне земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів 

нежитлової нерухомості - 117,8 тис.грн. 



 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів 

нежитлової нерухомості - 751,0 тис.грн.; 

 земельний податок з юридичних осіб – 594,5 тис.грн.;           

 орендна плата з юридичних осіб –  1 153,6 тис.грн. що більше від 

запланованих показників  на 183,6 тис.грн.; 

 земельний податок з фізичних осіб – 182,0 тис грн., що менше від 

запланованих показників на вказаний період на 133,0 тис.грн. 

 орендна плата з фізичних осіб – 146,0 тис.грн., що менше від 

запланованих показників на 9,0 тис. грн.; 

 транспортний податок з юридичних осіб  - 35,4 тис.грн.; 

 єдиний податок з фізичних осіб – 103,2 тис. грн., що менше від 

запланованих показників на вказаний період на 11,8 тис.грн.; 

 єдиний податок з юридичних осіб  - 8 973,9 тис.грн., що більше 

від запланованих показників на 1 073,9 тис.грн.; 

 єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній період податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків – 1 382,5 тис.грн., що більше  від 

запланованих показників на вказаний період на 632,5 тис.грн. 

    Неподаткові надходження надійшли за 2022 рік у сумі                          

333,7 тис.грн., з них : 

  адміністративні штрафи  та інші санкції – 38,0 тис.грн.;  

  адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів – 6,8 тис.грн.; 

  плата за надання інших адміністративних послуг – 18,9 тис.грн.; 

  адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень  – 139,5 тис.грн. 

  надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності – 26,1 тис.грн.; 

  інші надходження – 104,2 тис.грн. 

По загальному фонду з державного бюджету за  2022 рік  одержано: 

 базової дотації надійшло у сумі 34 676,7 тис.грн.; 

 субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 

на загальну суму   65 946,0 тис.грн., в тому числі:  

 освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 

65 946,0 тис.грн., 

З місцевого бюджету за 2022 рік 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 -   

984,2 тис.грн.; 

 інші дотації з місцевого бюджету – 381,7 тис.грн.; 

 дотація 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 від – 498,9 тис.грн. 

Субвенцій з місцевих бюджетів іншим бюджетам у сумі  123,8 тис.грн., 

в тому числі: 

 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримкам 

особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 123,8 тис.грн. 

  До спеціального фонду сільського бюджету Великолучківської 

сільської ради за 2022 рік надійшло доходів 6 614,8 тис.грн., в тому числі  

(без урахування трансфертів) у сумі 5 124,8 тис.грн. та офіційних трансфертів 

у сумі 1 490,0 тис.грн., а саме:  

 екологічний податок  – 2,5 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.; 

 власні надходження бюджетних установ– 5 087,6 тис.грн., що 

становлять 99,3 відсотка власних надходжень, в тому числі: 

o плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю – 1 330,1 тис.грн.; 

o надходження бюджетних установ  від додаткової 

(господарської) діяльності – 4,8 тис.грн.; 

o плата за оренду майна бюджетних установ, що 

здійснюються відповідно до ЗУ «Про оренду державного та 

комунального майна»-  1,3 тис.грн.; 

o благодійні внески, гранти, дарунки - 3 751,4 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., що  

становлять 0,6 відсотка власних надходжень. 

По спеціальному фонду  трансфертів за  2022 рік одержано: 

 інші субвенції з місцевого бюджету- 1 490,0 тис.грн. 

  

ВИДАТКИ 

 

Виконання видаткової частини сільського бюджету Великолучківської 

сільської ради за 2022 рік становить 155 822,4 тис.грн. (з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів), у тому числі по загальному фонду –                            

149 741,4 тис.грн., що становить 91,7 відсотка затверджених зі змінами 

призначень на вказаний період  та по спеціальному фонду – 6 081,0 тис.грн. 

Структура  видаткової частини загального фонду за економічними 

категоріями за основними напрямками: 

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

управління, фінансового відділу) – 131 804,7 тис.грн. (або 96,5 відсотка 

виконання на вказаний період); 

 Медикаменти та перевязувальні матеріали – 16,6 тис.грн. 

 На продукти харчування – 1 135,9 тис.грн.; 



 На оплату комунальних послуг та енергоносіїв 8 840,1 тис.грн. (або 

68,3 відсотка виконання на вказаний період); 

 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

– 1 192,5 тис.грн. (або 81,2 відсотка виконання на вказаний період) 

 Інші програми та заходи у сфері освіти – 31,4 тис.грн. 

 Інші видатки – 6 192,6 тис.грн. 

 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 

527,6 тис.грн. 

1.На видатки соціального спрямування загального фонду бюджету 

громади спрямовано 127 247,2 тис. грн., які направлені зокрема на утримання 

галузей: 

           - освіта - 114 746,7 тис.грн., з них: 

 за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету –                    

64 181,5 тис.грн.; 

  на дошкільні заклади освіти – 25 241,7 тис.грн.; 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 192,5 тис.грн.; 

- охорона здоров’я – 1 458,3 тис.грн.; 

         - культура і мистецтво – 9 849,7 тис.грн. 

2.На утримання органів місцевого самоврядування  спрямовано  

18 608,5 тис.грн. (в т.ч. фінансовий відділ , керівництво відділу освіти, молоді 

та спорту, культури, туризму). 

3. Організація та проведення громадських робіт – 7,2 тис.грн. 

4. Видатки, пов’язані з питань підтримки внутрішньо переміщеним 

та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану –                  

1 538,9 тис.грн. 

5. Організація благоустрою населених пунктів –1 558,3 тис.грн. 

6.Реалізція заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості –                          

114,8 тис.грн. 

7. Інші заходи громадського порядку та безпеки – 138,9 тис.грн. 

8.Інші субвенції з місцевого бюджету – 277,6 тис.грн., а саме: 

 77,6 тис.грн Верхньокоропецькій сільській раді на здійснення 

системного кваліфікованого супроводу для осіб 

Великолучківської територіальної громади, які потребують 

особливі освітні потреби; 

  200,0 тис. грн.  обласному бюджету Херсонської області на 

проведення аварійно – ремонтних робіт на пошкоджених 

внаслідок бойових дій на об’єктах житлової та іншої 

інфраструктури деокупованих територій. 

9. 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 сільського бюджету Великолучківської 

сільської ради по спеціальному фонду становить 6 081,0 тис.грн., в тому 

числі : 

1.Апарат управління (Організаційне, інформаційно – аналітичне та 

матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

ради ( у разі її створення) міської, селищної, сільської рад)– 654,2 тис.грн., а 

саме:  

 Інші джерела  власних надходжень - 414,2 тис.грн., в тому числі: 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 93,0 тис.грн.; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

321,2 тис.грн. 

 Інші кошти спеціального фонду  - 240,0 тис.грн., в тому числі: 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

240,0 тис.грн. 

2.Фінансовий відділ (Організаційне, інформаційно – аналітичне та 

матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

ради ( у разі її створення) міської, селищної, сільської рад)– 4,8 тис.грн., а 

саме: 

 Плата за послуги бюджетних установ  - 4,8 тис.грн., в тому числі: 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 4,8 тис.грн. 

3.Дошкільні навчальні заклади – 453,0 тис. грн., а саме: 

 Інші джерела  власних надходжень - 36,2 тис.грн., в тому числі: 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 36,2 тис.грн.; 

 Плата за послуги бюджетних установ - 416,8 тис.грн., в тому числі: 

- продукти харчування – 416,8 тис.грн. 

4.Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти - 229,5 тис.грн.,  а саме: 

 Плата за послуги бюджетних установ  - 20,6 тис.грн., в тому числі: 

- продукти харчування – 20,6 тис.грн. 

 Інші джерела  власних надходжень - 83,9 тис.грн., в тому числі: 

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

- продукти харчування – 4,1 тис.грн. 

 Інші кошти спеціального фонду в сумі -125,0 тис.грн., в тому числі : 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування –

95,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт інших об’єктів – 30,0 тис.грн. (капітальний ремонт 

внутрішніх мереж по електропостачанню Ракошинської ЗОШ І –ІІІ ступенів 



Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області  в селі Ракошино по вул. Кольки, №2) 

5.Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами –                        

495,9 тис.грн., а саме: 

 Плата за послуги бюджетних установ  - 495,9 тис.грн., в тому числі: 

- заробітна плата – 406,8 тис.грн.; 

- нарахування на оплату праці – 89,1 тис.грн. 

6. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я - 385,0 тис.грн., 

а саме: 

 Інші кошти спеціального фонду -385,0 тис. грн., в тому числі : 

 - придбання обладнання і предметів довгострокового користування –

385,0 тис.грн.; 

7.Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного 

стану – 1490,0 тис.грн., а саме: 

 Інші кошти спеціального фонду - 1490,0 тис.грн., в тому числі : 

- капітальний ремонт інших об’єктів – 1490,0 тис.грн. (капітальний ремонт 

внутрішньої системи водопостачання та водовідведення дільничої лікарні за 

адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-ну, с. Бенедиківці,                             

вул. Бенедиківська, 2. 

8.Здійснення заходів із землеустрою – 8,5 тис.грн., а саме: 

 Інші кошти спеціального фонду в сумі - 8,5 тис.грн., в тому числі : 

- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм: - 8,5 тис.грн. 

9.Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку  

територій - 1 760,1 тис.грн., а саме: 

 Інші джерела власних надходжень – 1760,1 тис.грн, в тому числі:: 

- заробітна плата – 640,9 тис.грн.; 

-  нарахування на оплату праці -141,0 тис.грн.; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 127,0 тис.грн.; 

- реконструкція збереження спадщини Мукачівщини та відновлення через 

створення молодіжно  культурно – творчого центру «Резиденції молоді» -

851,2 тис.грн. 

 10.Інші субвенції з місцевого бюджету - 600,0 тис.грн. на 

співфінансування придбання шкільного автобуса для перевезення дітей  

Зняцівської  ЗОШ І –ІІІ ступеня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Великолучківська сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20.01.2023                 с.Великі Лучки                   №4 

 

Про  затвердження посадових інструкцій працівників структурних 

підрозділів Великолучківської сільської ради 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

         Керуючись  статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення ефективної роботи працівників структурних 

підрозділів Великолучківської сільської ради, здійсненням контролю за їх 

діяльністю, виконавчий комітет Великолучківської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

       1. Затвердити посадові інструкції  працівників структурних підрозділів 

Великолучківської сільської ради що додаються: 

          1.1. архіваріуса  відділу загальної, організаційної роботи, кадрового та 

правового забезпечення  Великолучківської сільської ради; 

1.2. головного спеціаліста  відділу загальної, організаційної роботи, 

кадрового та правового забезпечення  Великолучківської сільської ради; 

1.3. головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Великолучківської сільської ради; 

1.4. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головного бухгалтера Великолучківської сільської ради; 

1.5. начальника відділу з питань оборонної, мобілізаційної, призовної 

роботи,  цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними 

органами та надзвичайних ситуацій Великолучківської сільської ради; 

1.6. інспектора військового облікового столу відділу з питань 

оборонної, мобілізаційної, призовної роботи,  цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради; 

1.7. інспектора військового облікового столу відділу з питань 

оборонної, мобілізаційної, призовної роботи,  цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради; 

1.8. інспектора військового облікового столу відділу з питань 

оборонної, мобілізаційної, призовної роботи,  цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради; 



1.9. інспектора військового облікового столу відділу з питань 

оборонної, мобілізаційної, призовної роботи,  цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради; 

1.10. інспектора військового облікового столу відділу з питань 

оборонної, мобілізаційної, призовної роботи,  цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради; 

1.11. головного спеціаліста по тендерним закупівлям 

Великолучківської сільської ради; 

           2. Керівникам структурних підрозділів Великолучківської сільської 

ради ознайомити під  підпис працівників з їх посадовими обов’язками. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу 

справами виконавчого комітету сільської ради Логойда Т.І. 

 

 

Сільський голова                                                                 Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради  

20.01.2023 № 4 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

архіваріуса  відділу загальної, організаційної роботи, кадрового та 

правового забезпечення  Великолучківської сільської ради 

 

1. Загальна інформація 

Категорія посади в органах місцевого самоврядування  
 

-  

 

Посада  

 

Архіваріус 

Найменування структурного підрозділу  

 

Відділ загальної, організаційної 

роботи, кадрового та правового 

забезпечення   

Великолучківської сільської 

ради   

Посада безпосереднього керівника  

 

Начальник відділу загальної, 

організаційної роботи, кадрового 

та правового забезпечення    

Великолучківської сільської 

ради   

Посада керівника структурного підрозділу     - 

Керівник виконавчого органу 

 

Сільський голова 

Посада особи, яка здійснює координацію 

діяльності 

 

Керуюча справами виконавчого 

комітету Великолучківської 

сільської ради         

2. Мета посади 

Забезпечує  роботу з ведення архівної справи Великолучківської сільської 

ради.  

3. Основні посадові обов'язки 

 

1. 

Проводить роботу з ведення архівної справи Великолучківської 

сільської ради, організовує та  забезпечує зберігання документів, які 

надійшли до архіву. 

2. Готує зведені описи справ постійного і тимчасового термінів 

зберігання, а також акти для передавання справ на державне 

зберігання, на списання і знищення матеріалів, строки яких минули. 

 

3. Приймає та реєструє документи, які надійшли на зберігання, від 

структурних підрозділів  Великолучківської сільської ради, роботу з 

якими у діловодстві закінчено. 

4. Бере участь у розробленні номенклатури справ, перевіряє 

правильність формування та оформлення справ під час їх 



передавання до архіву. 

5.  За дорученням сільського голови , начальника відділу видає архівні 

копії та документи, готує необхідні довідки на основі відомостей, які 

є в документах архіву Великолучківської сільської ради, веде їх 

облік. 

6. Бере участь у роботі  експертної комісії  Великолучківської сільської 

ради. 

7. Контролює додержання правил протипожежного захисту в 

приміщеннях архіву сільської ради. 

8.  Готує необхідні дані для складання звітності щодо роботи архіву. 

9. Вирішує за дорученням сільського голови, керуючої справами 

виконавчого комітету сільської ради  та начальника відділу інші 

питання пов’язані з діяльністю сільської ради, в межах компетенції. 

4. Права 

1.Одержувати в установленому законодавством порядку від структурних 

підрозділів сільської ради, установ, організацій незалежно від форми 

власності  інформацію, документи та матеріали,   необхідні для виконання 

покладених на неї завдань. 

2.Вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для 

виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та 

інвентарю. 

5. Зовнішня службова комунікації 

Взаємодіє з  архівним відділом Мукачівської РДА, усіма структурними 

підрозділами апарату Великолучківської сільської ради, з метою одержання і 

передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї 

завдань. 

6. Умови служби 

Несе відповідальність за   неякісне і несвоєчасне виконання посадових 

завдань. Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової 

дисципліни. 

Погоджено:  

Начальник відділу загальної, 

організаційної роботи,  

кадрового та правового забезпечення    

Великолучківської сільської ради    _________  Оксана ХОМА ______ 
                                                                                (підпис )                                             (дата)       

Керуюча справами виконавчого комітету  

Великолучківської сільської ради_________ Тетяна ЛОГОЙДА   ______ 
                                                                                 (підпис )                                                (дата)        

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлена: 
 

______________  

(підпис)  

______________  

(дата)  
Марія АНДРЕЙКО-

ДИРДА 
 

 

 

   



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради  

20.01.2023 № 4 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

головного спеціаліста  відділу загальної, організаційної роботи, 

кадрового та правового забезпечення  Великолучківської сільської ради 

 

1. Загальна інформація 

Категорія посади в органах місцевого самоврядування  
 

- 7 

 

Посада  

 

Головний спеціаліст 

Найменування структурного підрозділу  

 

Відділ загальної, організаційної 

роботи, кадрового та правового 

забезпечення    

Великолучківської сільської 

ради   

Посада безпосереднього керівника  

 

Начальник відділу загальної, 

організаційної роботи, кадрового 

та правового забезпечення    

Великолучківської сільської 

ради   

Посада керівника структурного підрозділу     - 

Керівник виконавчого органу 

 

Сільський голова 

Посада особи, яка здійснює координацію 

діяльності 

 

Керуюча справами виконавчого 

комітету Великолучківської 

сільської ради         

2. Мета посади 

Забезпечує реалізацію повноважень сільської ради з питань кадрової роботи. 

3. Основні посадові обов'язки 

 

1. 

Організовує та контролює облік кадрів, здійснює роботу, пов΄язану із 

веденням, обліком та зберіганням особових справ та трудових 

книжок працівників  апарату Великолучківської сільської ради.  

2. Готує проекти розпоряджень сільського голови щодо призначення, 

переведення, переміщення і звільнення  з посади (роботи) 

працівників сільської ради  відповідно до законодавства про працю. 

3. Готує для розміщення у засобах масової інформації оголошення про 

вакансії,  приймає від претендентів на посади в виконавчому комітеті 

сільської ради відповідні  документи та надає їх на розгляд 

конкурсній  комісії. 

4. Роз’яснює претенденту на посаду порядок оформлення прийняття на 

роботу, у т. ч. підстави для обробки персональних даних відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних» 

5. При прийнятті на посаду (роботу) перевіряє наявність і правильність 



оформлення документів, які працівник в обов’язковому порядку має 

надати (заява, паспорт, облікова картка платника податків, трудова 

книжка, документ про освіту тощо).  

6. Займається оформленням документів про прийняття Присяги 

посадовими особами та присвоєння їм рангів, вносить відповідні 

записи до трудових книжок. 

7. Обчислює стаж роботи та стаж служби в органах місцевого 

самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за 

вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості. 

8. Складає  проекти графіків щорічних основних та додаткових 

відпусток працівників Великолучківської сільської ради. 

9. Організовує роботу з проведення щорічного оцінювання результатів 

трудової діяльності працівників. 

10. Організує роботу з виявлення потреб у навчанні працівників сільської 

ради. 

11. Вирішує за дорученням сільського голови, керуючої справами 

виконавчого комітету сільської ради  та начальника відділу інші 

питання пов’язані з діяльністю сільської ради, в межах компетенції. 

4. Права 

1.Одержувати в установленому законодавством порядку від структурних 

підрозділів сільської ради, установ, організацій незалежно від форми 

власності  інформацію, документи та матеріали,   необхідні для виконання 

покладених на неї завдань. 

2. Вимагати від працівників сільської ради надання у встановлені строки 

необхідних документів (заяв, документів про освіту тощо) для ведення 

кадрового діловодства. 

5. Зовнішня службова комунікації 

 Взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату Великолучківської 

сільської ради, з метою одержання і передачі інформації, необхідної для 

належного виконання покладених на неї завдань. 

6. Умови служби 

Несе відповідальність за   неякісне і несвоєчасне виконання посадових 

завдань. Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової 

дисципліни. 

Погоджено:  

Начальник відділу загальної, 

організаційної роботи,  

кадрового та правового забезпечення    

Великолучківської сільської ради    _________  Оксана ХОМА ______ 
                                                                                 (підпис )                                             (дата)       

Керуюча справами виконавчого комітету  

Великолучківської сільської ради_________ Тетяна ЛОГОЙДА   ______ 
                                                                                 (підпис )                                             (дата)        

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлена: 
 

______________  

(підпис)  

______________  

(дата)  
  Оксана МОРОЗОВА 

 

 



  ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради  

20.01.2023 № 4 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Великолучківської сільської ради 

1. Загальна інформація 

Категорія посади в органах місцевого самоврядування  
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Посада  

 

Головний спеціаліст 

Найменування структурного підрозділу  

 

Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності  

Посада безпосереднього керівника  

 

Начальник відділу-головний  

бухгалтер          

Посада керівника структурного підрозділу     - 

Керівник виконавчого органу 

 

Сільський голова 

Посада особи, яка здійснює координацію 

діяльності 

 

Керуюча справами виконавчого 

комітету Великолучківської 

сільської ради         

    2.Мета посади 

 Забезпечення бухгалтерського обліку  апарату сільської ради та її виконавчого 

комітету, відділів сільської ради, які не є окремими юридичними особами та 

для яких виконавчий комітет сільської ради є головним розпорядником 

коштів. 

3.Основні посадові обов'язки 

 

1. 

Нарахування заробітної плати згідно з поданими табелями, 

розпорядженнями та іншими документами, які у встановлені строки 

здаються до відділу бухгалтерського обліку  

2. Збереження бухгалтерських документів, здача їх в архів у 

встановленомупорядку. 

3. Систематичний контроль за правильним і своєчасним оформленням                     

бухгалтерських документів і законністю здійснюваних фінансових 

операцій. 

4. Організовує забезпечення наявності первинної документації щодо 

кожної операції і своєчасність обробки первинних документів, 

відповідність фактичних даних даним бухгалтерського обліку. 

5.  Організовує проведення інвентаризації товарно-матеріальних 

цінностей, розрахунків і платіжних зобов’язань та слідкує за 

дотриманням встановлених правил її проведення. 

6.   Складає місячні, квартальні та річні звіти по виконавчому комітету 

сільської ради та зведені по установах, для яких виконавчий комітет 

сільської ради є головним розпорядником коштів, до Мукачівського 



управління Державної казначейської служби України Закарпатської 

області, до Закарпатської обласної державної адміністрації та 

Мукачівської районної державної податкової інспекції. 

7. Веде мережу виконавчого комітету сільської ради та установ, для 

яких виконавчий комітет сільської ради є головним розпорядником 

коштів, вносить зміни до неї.      

8.   Вирішує за дорученням сільського голови, керуючої справами 

виконавчого комітету сільської ради та начальника  відділу інші 

питання пов’язані з діяльністю сільської ради та її органів в межах 

компетенції. 

4.Права 

  1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення  роботи апарату сільської ради та 

її виконавчого комітету з питань бухгалтерського обліку, економії коштів, 

звітності та контролю. 

2.Одержувати в установленому законодавством порядку від структурних 

підрозділів сільської ради, установ, організацій незалежно від форми 

власності  інформацію, документи та матеріали,   необхідні для виконання 

покладених на неї завдань. 

          5.Зовнішня службова комунікації 

  Взаємодіє з фінансовим відділом Великолучківської сільської ради, 

Мукачівським управлінням Державної казначейської служби України 

Закарпатської області, Мукачівським об'єднаним управлінням Пенсійного 

фонду України Закарпатської області, Мукачівським  відділенням об’єднаної 

державної податкової інспекції  з питань фінансової, податкової, статистичної 

звітності та  усіма структурними підрозділами апарату Великолучківської 

сільської ради, з метою одержання і передачі інформації, необхідної для 

належного виконання покладених на неї завдань. 

6.Умови служби 

Несе відповідальність за   неякісне і несвоєчасне виконання посадових 

завдань. Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової 

дисципліни. 

Погоджено: 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності- головний бухгалтер  

Великолучківської сільської ради   __________ Тетяна ФЕНЧАК ____ 
                                                                                    (підпис )                                             (дата)        

 

Керуюча справами виконавчого комітету  

Великолучківської сільської ради _________ Тетяна ЛОГОЙДА______ 
                                                                                 (підпис )                                             (дата)        

 

З посадовою інструкцією ознайомлена: 

 
 

______________  

  (підпис)    

  ______________  

              (дата)  
     Наталія БАЛОГ 

 

   



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради  

20.01.2023 № 4 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головного бухгалтера Великолучківської сільської ради 

 

1.Загальна інформація 

Категорія посади в органах місцевого самоврядування  
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Посада  

 

Начальник відділу - головний 

бухгалтер  

Найменування структурного підрозділу  

 

Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності – 

головний бухгалтер 

Посада безпосереднього керівника  

 

Керуюча справами виконавчого  

комітету Великолучківської  

сільської ради         

Посада керівника структурного підрозділу     - 

Керівник виконавчого органу 

 

Сільський голова 

Посада особи, яка здійснює координацію 

діяльності 

 

Керуюча справами виконавчого 

комітету Великолучківської 

сільської ради         

2.Мета посади 

  Здійснення фінансового забезпечення діяльності апарату сільської ради та її 

виконавчого комітету, відділів сільської ради, які не є окремими юридичними 

особами та для яких виконавчий комітет сільської ради є головним 

розпорядником коштів. 

3.Основні посадові обов'язки 

 

1. 

   Здійснює організацію ведення бухгалтерського обліку, складання 

фінансової, податкової та статистичної звітності, бере участь у 

розробці та впровадженні заходів щодо дотримання фінансової 

дисципліни. 

2. Організовує роботу по виконанню сільського бюджету в частині, що 

стосується апарату сільської ради та її виконавчого комітету, відділів 

сільської ради, які не є окремими юридичними особами та для яких 

виконавчий комітет сільської ради є головним розпорядником 

коштів.           

3. Контролює виконання фінансових зобов’язань, наявність і рух майна, 

використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до 

затверджених нормативів і кошторисів; своєчасність приймання 

первинних документів, їх обробку, щомісячне складання 

меморіальних ордерів, карток аналітичного обліку видатків. 

 



4. Формує повну,  достовірну інформацію про фінансові процеси і 

результати діяльності апарату сільської ради та її виконавчого 

комітету, відділів сільської ради, які не є окремими юридичними 

особами та установами, для яких виконавчий комітет сільської ради є 

головним розпорядником коштів. 

5. Здійснює обробку банківських документів зі складанням 

меморіальних ордерів, веде картки аналітичного обліку отриманих 

асигнувань, касових та капітальних видатків, книгу «Журнал-

головна». 

6. Організовує забезпечення наявності первинної документації щодо 

кожної операції і своєчасність обробки первинних документів, 

відповідність фактичних даних даним бухгалтерського обліку 

7.    Складає місячні, квартальні та річні звіти по виконавчому комітету 

сільської ради та зведені по установах, для яких виконавчий комітет 

сільської ради є головним розпорядником коштів, до Мукачівського 

управління Державної казначейської служби України Закарпатської 

області, до Закарпатської обласної державної адміністрації та 

Мукачівської районної державної податкової інспекції. 

8.   Здійснює відкриття та закриття рахунків в Мукачівському управлінні 

державної казначейської служби України Закарпатської області. 

9.    Здійснює контроль за оформленням необхідних документів для 

укладання договорів на придбання товарів, надання послуг та 

виконання робіт. 

10.    Організовує проведення інвентаризації товарно-матеріальних 

цінностей, розрахунків і платіжних зобов’язань та слідкує за 

дотриманням встановлених правил її проведення. 

11. Вирішує за дорученням сільського голови, керуючої справами 

виконавчого комітету сільської ради  інші питання пов’язані з 

діяльністю сільської ради та її органів, в межах компетенції. 

4.Права 

  1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення  роботи апарату сільської ради та 

її виконавчого комітету з питань бухгалтерського обліку, економії коштів, 

звітності та контролю. 

  2.Одержувати в установленому законодавством порядку від структурних 

підрозділів сільської ради, установ, організацій незалежно від форми 

власності  інформацію, документи та матеріали,   необхідні для виконання 

покладених на неї завдань. 

  3. Проводити  ділове листування з різними організаціями, установами 

сільської ради  з питань, що належать до її компетенції. 

5.Зовнішня службова комунікації 

Взаємодіє з фінансовим відділом Великолучківської сільської ради, 

Мукачівським управлінням Державної казначейської служби України 

Закарпатської області, Мукачівським об'єднаним управлінням Пенсійного 

фонду України Закарпатської області, Мукачівським  відділенням об’єднаної 

державної податкової інспекції  з питань фінансової, податкової, статистичної 

звітності та  усіма структурними підрозділами апарату Великолучківської 

сільської ради, з метою одержання і передачі інформації, необхідної для 

належного виконання покладених на неї завдань. 



 

6.Умови служби 

Несе відповідальність за   неякісне і несвоєчасне виконання посадових 

завдань. Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової 

дисципліни. 

 

Погоджено: 

 

Керуюча справами виконавчого комітету  

Великолучківської сільської рад _________ Тетяна ЛОГОЙДА  ______ 
                                                                                 (підпис )                                             (дата)        

 

З посадовою інструкцією ознайомлена: 

 
 

______________  

  (підпис)    

  ______________  

              (дата)  
   Тетяна ФЕНЧАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради  

20.01.2023 № 4 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника відділу з питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної роботи,  цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради 

 

1. Загальна інформація 

Категорія посади в органах місцевого 

самоврядування  
 

    6 

Посада  

 

Начальник відділу 

Найменування структурного підрозділу  

 

Відділу з питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної 

роботи,  цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської рада 

Посада безпосереднього керівника  

 

Заступнику сільського голови 

Великолучківської сільської 

ради 

Посада керівника структурного підрозділу     - 

Керівник виконавчого органу 

 

Сільський голова 

Посада особи, яка здійснює координацію 

діяльності 

 

Заступнику сільського голови 

Великолучківської сільської 

ради 

2. Мета посади 

Забезпечує втілення в життя державної політики  Великолучківської сільської 

ради з питань оборонної,  військово-призовної роботи, цивільного захисту  

населення та взаємодії з  правоохоронними органами. 

3. Основні посадові обов'язки 

1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за 

організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних 

умов праці та виконанням посадових обов'язків працівниками відділу. 

 

2.  Забезпечує втілення в життя державної політики з питань оборонної,            

військово-призовної роботи, підготовки і призову громадян на строкову    

військову службу. 

3. Бере участь у проведенні мобілізаційної підготовки та мобілізації  в 

мирний та воєнний час на  території  Великолучківської сільської ради. 

 



4.  Організовує планування, розроблення і проведення заходів з 

мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення 

сільської ради та підприємств, які розташовані на її території, на роботу 

в умовах особливого періоду та здійснює  контроль за їх виконанням. 

5. Готує і доводить підприємствам, установам, організаціям незалежно від 

форми власності, які розташовані на території Великолучківської 

сільської ради, вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної 

підготовки та мобілізації, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій. 

6. 
Розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період 

матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та 

виробничого потенціалу. 

7. 
Організовує роботу з визначення потреб у фінансуванні заходів з                     

мобілізаційної підготовки та організовує роботу щодо евакуації 

населення, майна у безпечні райони із зон надзвичайних ситуацій у 

мирний час та з зон можливих бойових дій в  особливий період. 

8. 
 Веде облік і здійснює контроль за утриманням захисних споруд, бере 

участь у роботі комісій з визначення їх технічного стану, організовує 

роботу з планування укриття населення в захисних спорудах тощо. 

9. Розробляє та забезпечує реалізацію районних програм і планів заходів у 

сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення на 

територій Великолучківської сільської ради,  від надзвичайних ситуацій 

та запобігання їх виникненню. 

10.  Подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм           

мобілізаційної підготовки, координує їх розроблення і вживає заходів 

до               забезпечення їх виконання 

11. Виконує, за дорученням голови та заступника голови 

Великолучківської  сільської ради, інші питання пов’язані з діяльністю 

відділу, в межах компетенції. 

4. Права 

1. Контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної готовності на       

території Великолучківської сільської ради 

2. Перевіряти, збирати військово-облікові та інші потрібні для роботи 

документи у військовозобов’язаних і призовників. 

3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення           

роботи сільської ради з питань оборонної та мобілізаційної роботи,                           

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами. 

5. Зовнішня службова комунікації 

   Взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату сільської ради, з 

органами виконавчої влади, а також,  з Мукачівським  РТЦК та СП,  

Мукачівською військовою адміністрацією, установами та організаціями з 

метою одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання 



покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів. 

6. Умови служби 

Несе відповідальність за   неякісне і несвоєчасне виконання посадових 

завдань. Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової 

дисципліни. 

 

Погоджено:  
 

 

Заступник  сільського голови  

Великолучківської сільської ради  __________ Омелян ПАЙДА    _______ 

 

 

                                                        (підпис )                                                 (дата ) 

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений/на: 

 

 

______________ (підпис)  ______________ (дата)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради  

20.01.2023 № 4 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

інспектора військового облікового столу відділу з питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної роботи,  цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради 

 

1. Загальна інформація 

Категорія посади в органах місцевого 

самоврядування  
 

    - 

Посада  Інспектор 

Найменування структурного підрозділу  

 

Відділу з питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної 

роботи,  цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської рада 

Посада безпосереднього керівника  

 

Начальник військового 

облікового столу відділу з 

питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної 

роботи,  цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської 

ради 

Посада керівника структурного підрозділу     - 

Керівник виконавчого органу 

 

Сільський голова 

Посада особи, яка здійснює координацію 

діяльності 

 

Заступнику сільського голови 

Великолучківської сільської 

ради 

2. Мета посади 

Ведення військового обліку військовозобов'язаних та призовників на 

території Великолоучківської сільської ради 

3. Основні посадові обов'язки 

1. 
Забезпечує виконання мобілізаційних заходів на території  

Великолучківської сільської ради. 



2. 
Приймає на військовий облік військовозобов’язаних і призовників, що 

прибули  на  постійне  чи  тимчасове  проживання  і  знімає з обліку їх 

при вибутті в іншу місцевість та сприяє підготовці молоді до військової 

служби, їх приписці до призовної дільниці, проведенні призову на 

строкову військову й альтернативну (не військову) службу. 

3. Систематично обліковує зміни у військовозобов’язаних і призовників їх 

сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, 

технічної підготовки, освіти та в п’ятиденний строк вносить ці зміни до 

особових карток й повідомляє про них Мукачівський  РТЦК та СП у 

семиденний термін. 

4. Веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового 

обліку. 

5. Сповіщає,  на  вимогу Мукачівського РТЦК та СП,   

військовозобов’язаних  і  призовників,  про їх  виклик у Мукачівський  

РТЦК та СП. 

6. 
Звіряє  не  рідше  одного  разу в рік дані карточок первинного обліку на 

військовозобов’язаних і списків призовників з погосподарськими  

книгами, а  також шляхом  подвірного обходу. 

7. 
Складає і щорічно в грудні представляє до  Мукачівського РТЦК та СП  

списки тих, хто  підлягає підготовці до військової служби і тих, хто 

підлягає приписці. 

8. 
Бере на облік військовозобов’язаних і призовників, які заявили про 

зміни в стані здоров’я і один раз на місяць повідомляє про це 

Мукачівський  РТЦК та СП, де вони перебувають на військовому 

обліку. 

9. Постійно взаємодіє з підрозділами Мукачівського  РТЦК та СП, надає 

їм допомогу у вирішенні мобілізаційних завдань. 

10.  Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів       

мобілізаційної підготовки. 

 

11. Виконує за дорученням начальника відділу, голови сільської ради інші 

питання пов’язані з діяльністю відділу, в межах компетенції. 

4. Права 

1.Контролювати та вимагати виконання призовниками і 

військовозобов’язаними правил військового обліку. 

2. Перевіряти, збирати військово-облікові та інші потрібні для роботи 

документи у військовозобов’язаних і призовників. 

3. Одержувати в установленому законодавством порядку від структурних 

підрозділів сільської ради, установ, організацій незалежно від форми 

власності  інформацію, документи та матеріали,      необхідні для виконання 

покладених на неї завдань. 
 

 



5. Зовнішня службова комунікації 

Взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату сільської ради, з 

органами виконавчої влади, а також,   в межах компетенції,   з Мукачівським  

РТЦК та СП, установами та організаціями з метою одержання і передачі 

інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань 

та здійснення запланованих заходів. 

6. Умови служби 

Несе відповідальність за   неякісне і несвоєчасне виконання посадових 

завдань. Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової 

дисципліни. 

 

Погоджено:  
 

Заступник  сільського голови  

Великолучківської сільської ради   ___________ Омелян ПАЙДА    _______ 

 

 

                                                        (підпис )                                               (дата ) 
 

 

З посадовою інструкцією ознайомлена: 
 

 

______________ (підпис)  ______________ (дата)  Ірина ГАМОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради  

20.01.2023 № 4 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

інспектора військового облікового столу відділу з питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної роботи,  цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради 

 

1. Загальна інформація 

Категорія посади в органах місцевого 

самоврядування  
 

    - 

Посада  Інспектор 

Найменування структурного підрозділу  

 

Відділу з питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної 

роботи,  цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської рада 

Посада безпосереднього керівника  

 

Начальник військового 

облікового столу відділу з 

питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної 

роботи,  цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської 

ради 

Посада керівника структурного підрозділу     - 

Керівник виконавчого органу 

 

Сільський голова 

Посада особи, яка здійснює координацію 

діяльності 

 

Заступнику сільського голови 

Великолучківської сільської 

ради 

2. Мета посади 

Ведення військового обліку військовозобов'язаних та призовників на 

території Великолоучківської сільської ради 

3. Основні посадові обов'язки 

1. Забезпечує виконання мобілізаційних заходів на території  

Великолучківської сільської ради. 

2. Приймає на військовий облік військовозобов’язаних і призовників, що 

прибули  на  постійне  чи  тимчасове  проживання  і  знімає з обліку їх 

при вибутті в іншу місцевість та сприяє підготовці молоді до військової 



служби, їх приписці до призовної дільниці, проведенні призову на 

строкову військову й альтернативну  (не військову) службу. 

3. Систематично обліковує зміни у військовозобов’язаних і призовників їх 

сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, 

технічної підготовки, освіти та в п’ятиденний строк вносить ці зміни до 

особових карток й повідомляє про них Мукачівський  РТЦК та СП у 

семиденний термін. 

4. Веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового 

обліку. 

5. Сповіщає,  на  вимогу Мукачівського РТЦК та СП,   

військовозобов’язаних  і  призовників,  про їх  виклик у Мукачівський  

РТЦК та СП. 

6. Звіряє  не  рідше  одного  разу в рік дані карточок первинного обліку на 

військовозобов’язаних і списків призовників з погосподарськими  

книгами, а  також шляхом  подвірного обходу. 

7. Складає і щорічно в грудні представляє до  Мукачівського РТЦК та СП  

списки тих, хто  підлягає підготовці до військової служби і тих, хто 

підлягає приписці. 

8. Бере на облік військовозобов’язаних і призовників, які заявили про 

зміни в стані здоров’я і один раз на місяць повідомляє про це 

Мукачівський  РТЦК та СП, де вони перебувають на військовому 

обліку. 

9. Постійно взаємодіє з підрозділами Мукачівського  РТЦК та СП, надає 

їм допомогу у вирішенні мобілізаційних завдань. 

10.  Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів       

мобілізаційної підготовки. 

11. Виконує за дорученням начальника відділу, голови сільської ради інші 

питання пов’язані з діяльністю відділу, в межах компетенції. 

4. Права 

1.Контролювати та вимагати виконання призовниками і 

військовозобов’язаними правил військового обліку. 

2. Перевіряти, збирати військово-облікові та інші потрібні для роботи 

документи у військовозобов’язаних і призовників. 

3. Одержувати в установленому законодавством порядку від структурних 

підрозділів сільської ради, установ, організацій незалежно від форми 

власності  інформацію, документи та матеріали,      необхідні для виконання 

покладених на неї завдань. 

5. Зовнішня службова комунікації 

   Взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату сільської ради, з 

органами виконавчої влади, а також,   в межах компетенції,   з Мукачівським  

РТЦК та СП, установами та організаціями з метою одержання і передачі 

інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань 

та здійснення запланованих заходів. 

6.Умови служби 

Несе відповідальність за   неякісне і несвоєчасне виконання посадових 

завдань. Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової 

дисципліни. 

 



Погоджено:  

 

В.о. начальника відділу з питань оборонної 

мобілізаційної призовної роботи,  цивільного  

захисту населення, взаємодії з правоохоронними  

органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської рада _________ Ірина ГАМОВИЧ   ______ 
                                                                                 (підпис )                                             (дата)        

 

Заступник  сільського голови  

Великолучківської сільської ради  __________ Омелян ПАЙДА    _______ 

 

 

                                                        (підпис )                                                 (дата ) 
 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомленийна 

 

 

______________ (підпис)  ______________ (дата)  Надія ЛЕШКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради  

20.01.2023 № 4 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

інспектора військового облікового столу відділу з питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної роботи,  цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради 

 

1. Загальна інформація 

Категорія посади в органах місцевого 

самоврядування  
 

    - 

Посада  Інспектор 

Найменування структурного підрозділу  

 

Відділу з питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної 

роботи,  цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської рада 

Посада безпосереднього керівника  

 

Начальник військового 

облікового столу відділу з 

питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної 

роботи,  цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської 

ради 

Посада керівника структурного підрозділу     - 

Керівник виконавчого органу Сільський голова 

Посада особи, яка здійснює координацію 

діяльності 

 

Заступнику сільського голови 

Великолучківської сільської 

ради 

2. Мета посади 

Ведення військового обліку військовозобов'язаних та призовників на 

території Великолоучківської сільської ради 

3. Основні посадові обов'язки 

1. Забезпечує виконання мобілізаційних заходів на території  

Великолучківської сільської ради. 

2. Приймає на військовий облік військовозобов’язаних і призовників, що 

прибули  на  постійне  чи  тимчасове  проживання  і  знімає з обліку їх 

при вибутті в іншу місцевість та сприяє підготовці молоді до військової 

служби, їх приписці до призовної дільниці, проведенні призову на 

строкову військову й альтернативну  (не військову) службу. 



3. Систематично обліковує зміни у військовозобов’язаних і призовників їх 

сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, 

технічної підготовки, освіти та в п’ятиденний строк вносить ці зміни до 

особових карток й повідомляє про них Мукачівський  РТЦК та СП у 

семиденний термін. 

4. Веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового 

обліку. 

5. Сповіщає,  на  вимогу Мукачівського РТЦК та СП,   

військовозобов’язаних  і  призовників,  про їх  виклик у Мукачівський  

РТЦК та СП. 

6. Звіряє  не  рідше  одного  разу в рік дані карточок первинного обліку на 

військовозобов’язаних і списків призовників з погосподарськими  

книгами, а  також шляхом  подвірного обходу. 

7. Складає і щорічно в грудні представляє до  Мукачівського РТЦК та СП  

списки тих, хто  підлягає підготовці до військової служби і тих, хто 

підлягає приписці. 

8. Бере на облік військовозобов’язаних і призовників, які заявили про 

зміни в стані здоров’я і один раз на місяць повідомляє про це 

Мукачівський  РТЦК та СП, де вони перебувають на військовому 

обліку. 

9. Постійно взаємодіє з підрозділами Мукачівського  РТЦК та СП, надає 

їм допомогу у вирішенні мобілізаційних завдань. 

10.  Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів       

мобілізаційної підготовки. 

11. Виконує за дорученням начальника відділу, голови сільської ради інші 

питання пов’язані з діяльністю відділу, в межах компетенції. 

4. Права 

1.Контролювати та вимагати виконання призовниками і 

військовозобов’язаними правил військового обліку. 

2. Перевіряти, збирати військово-облікові та інші потрібні для роботи 

документи у військовозобов’язаних і призовників. 

3. Одержувати в установленому законодавством порядку від структурних 

підрозділів сільської ради, установ, організацій незалежно від форми 

власності  інформацію, документи та матеріали,      необхідні для виконання 

покладених на неї завдань. 

5. Зовнішня службова комунікації 

   Взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату сільської ради, з 

органами виконавчої влади, а також,   в межах компетенції,   з Мукачівським  

РТЦК та СП, установами та організаціями з метою одержання і передачі 

інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань 

та здійснення запланованих заходів. 

6. Умови служби 

Несе відповідальність за   неякісне і несвоєчасне виконання посадових 

завдань. Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової 

дисципліни. 

 

 

 



Погоджено:  

 

В.о. начальника відділу з питань оборонної 

мобілізаційної призовної роботи,  цивільного  

захисту населення, взаємодії з правоохоронними  

органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської рада   _________ Ірина ГАМОВИЧ ______ 
                                                                                 (підпис )                                                   (дата)        

 

Заступник  сільського голови  

Великолучківської сільської ради   ___________ Омелян ПАЙДА    _______ 

 

 

                                                        (підпис )                                                     (дата ) 
 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлена: 

 

 

______________ (підпис)   ______________(дата)  Наталія СІДУН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради  

20.01.2023 № 4 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

інспектора військового облікового столу відділу з питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної роботи,  цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради 

 

1. Загальна інформація 

Категорія посади в органах місцевого 

самоврядування  
 

    - 

Посада  Інспектор 

Найменування структурного підрозділу  

 

Відділу з питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної 

роботи,  цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської рада 

Посада безпосереднього керівника  

 

Начальник військового 

облікового столу відділу з 

питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної 

роботи,  цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської 

ради 

Посада керівника структурного підрозділу     - 

Керівник виконавчого органу 

 

Сільський голова 

Посада особи, яка здійснює координацію 

діяльності 

 

Заступнику сільського голови 

Великолучківської сільської 

ради 

2. Мета посади 

Ведення військового обліку військовозобов'язаних та призовників на 

території Великолоучківської сільської ради 

3. Основні посадові обов'язки 

1. Забезпечує виконання мобілізаційних заходів на території  

Великолучківської сільської ради. 

2. Приймає на військовий облік військовозобов’язаних і призовників, що 

прибули  на  постійне  чи  тимчасове  проживання  і  знімає з обліку їх 

при вибутті в іншу місцевість та сприяє підготовці молоді до військової 



служби, їх приписці до призовної дільниці, проведенні призову на 

строкову військову й альтернативну  (не військову) службу. 

3. Систематично обліковує зміни у військовозобов’язаних і призовників їх 

сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, 

технічної підготовки, освіти та в п’ятиденний строк вносить ці зміни до 

особових карток й повідомляє про них Мукачівський  РТЦК та СП у 

семиденний термін. 

4. Веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового 

обліку. 

5. Сповіщає,  на  вимогу Мукачівського РТЦК та СП,   

військовозобов’язаних  і  призовників,  про їх  виклик у Мукачівський  

РТЦК та СП. 

6. Звіряє  не  рідше  одного  разу в рік дані карточок первинного обліку на 

військовозобов’язаних і списків призовників з погосподарськими  

книгами, а  також шляхом  подвірного обходу. 

7. Складає і щорічно в грудні представляє до  Мукачівського РТЦК та СП  

списки тих, хто  підлягає підготовці до військової служби і тих, хто 

підлягає приписці. 

8. Бере на облік військовозобов’язаних і призовників, які заявили про 

зміни в стані здоров’я і один раз на місяць повідомляє про це 

Мукачівський  РТЦК та СП, де вони перебувають на військовому 

обліку. 

9. Постійно взаємодіє з підрозділами Мукачівського  РТЦК та СП, надає 

їм допомогу у вирішенні мобілізаційних завдань. 

10.  Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів       

мобілізаційної підготовки. 

11. Виконує за дорученням начальника відділу, голови сільської ради інші 

питання пов’язані з діяльністю відділу, в межах компетенції. 

4. Права 

1.Контролювати та вимагати виконання призовниками і 

військовозобов’язаними правил військового обліку. 

2. Перевіряти, збирати військово-облікові та інші потрібні для роботи 

документи у військовозобов’язаних і призовників. 

3. Одержувати в установленому законодавством порядку від структурних 

підрозділів сільської ради, установ, організацій незалежно від форми 

власності  інформацію, документи та матеріали,      необхідні для виконання 

покладених на неї завдань. 

5. Зовнішня службова комунікації 

   Взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату сільської ради, з 

органами виконавчої влади, а також,   в межах компетенції,   з Мукачівським  

РТЦК та СП, установами та організаціями з метою одержання і передачі 

інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань 

та здійснення запланованих заходів. 

 

 

 

 

 



6.Умови служби 

Несе відповідальність за   неякісне і несвоєчасне виконання посадових 

завдань. Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової 

дисципліни. 

 

Погоджено:  

 

В.о. начальника відділу з питань оборонної 

мобілізаційної призовної роботи,  цивільного  

захисту населення, взаємодії з правоохоронними  

органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської рада _________ Ірина ГАМОВИЧ   ______ 

                                                                                 (підпис )                                             

(дата)        

 

Заступник  сільського голови  

Великолучківської сільської ради  __________ Омелян ПАЙДА    _______ 

 

 

                                                        (підпис )                                                 

(дата ) 

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомленийна 

 

 

______________ 

(підпис)  

______________ (дата)  Марія СТРИЖАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради  

20.01.2023 № 4 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

інспектора військового облікового столу відділу з питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної роботи,  цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради 

 

1. Загальна інформація 

Категорія посади в органах місцевого 

самоврядування  
 

    - 

Посада  Інспектор 

Найменування структурного підрозділу  

 

Відділу з питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної 

роботи,  цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської рада 

Посада безпосереднього керівника  

 

Начальник військового 

облікового столу відділу з 

питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної 

роботи,  цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської 

ради 

Посада керівника структурного підрозділу     - 

Керівник виконавчого органу 

 

Сільський голова 

Посада особи, яка здійснює координацію 

діяльності 

Заступнику сільського голови 

Великолучківської сільської 

ради 

2. Мета посади 

Ведення військового обліку військовозобов'язаних та призовників на 

території Великолоучківської сільської ради 

3. Основні посадові обов'язки 

1. Забезпечує виконання мобілізаційних заходів на території  

Великолучківської сільської ради. 

2. Приймає на військовий облік військовозобов’язаних і призовників, що 



прибули  на  постійне  чи  тимчасове  проживання  і  знімає з обліку їх 

при вибутті в іншу місцевість та сприяє підготовці молоді до військової 

служби, їх приписці до призовної дільниці, проведенні призову на 

строкову військову й альтернативну  (не військову) службу. 

3. Систематично обліковує зміни у військовозобов’язаних і призовників їх 

сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, 

технічної підготовки, освіти та в п’ятиденний строк вносить ці зміни до 

особових карток й повідомляє про них Мукачівський  РТЦК та СП у 

семиденний термін. 

4. Веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового 

обліку. 

5. Сповіщає,  на  вимогу Мукачівського РТЦК та СП,   

військовозобов’язаних  і  призовників,  про їх  виклик у Мукачівський  

РТЦК та СП. 

6. Звіряє  не  рідше  одного  разу в рік дані карточок первинного обліку на 

військовозобов’язаних і списків призовників з погосподарськими  

книгами, а  також шляхом  подвірного обходу. 

7. Складає і щорічно в грудні представляє до  Мукачівського РТЦК та СП  

списки тих, хто  підлягає підготовці до військової служби і тих, хто 

підлягає приписці. 

8. Бере на облік військовозобов’язаних і призовників, які заявили про 

зміни в стані здоров’я і один раз на місяць повідомляє про це 

Мукачівський  РТЦК та СП, де вони перебувають на військовому 

обліку. 

9. Постійно взаємодіє з підрозділами Мукачівського  РТЦК та СП, надає 

їм допомогу у вирішенні мобілізаційних завдань. 

10.  Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів       

мобілізаційної підготовки. 

11. Виконує за дорученням начальника відділу, голови сільської ради інші 

питання пов’язані з діяльністю відділу, в межах компетенції. 

4. Права 

1.Контролювати та вимагати виконання призовниками і 

військовозобов’язаними правил військового обліку. 

2. Перевіряти, збирати військово-облікові та інші потрібні для роботи 

документи у військовозобов’язаних і призовників. 

3. Одержувати в установленому законодавством порядку від структурних 

підрозділів сільської ради, установ, організацій незалежно від форми 

власності  інформацію, документи та матеріали,      необхідні для виконання 

покладених на неї завдань. 

5. Зовнішня службова комунікації 

   Взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату сільської ради, з 

органами виконавчої влади, а також,   в межах компетенції,   з Мукачівським  

РТЦК та СП, установами та організаціями з метою одержання і передачі 

інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань 

та здійснення запланованих заходів. 

6. Умови служби 

Несе відповідальність за   неякісне і несвоєчасне виконання посадових 

завдань. Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової 



дисципліни. 

 

Погоджено:  

 

В.о. начальника відділу з питань оборонної 

мобілізаційної призовної роботи,  цивільного  

захисту населення, взаємодії з правоохоронними  

органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської рада _________ Ірина ГАМОВИЧ   ______ 

                                                                                 (підпис )                                             

(дата)        

 

Заступник  сільського голови  

Великолучківської сільської ради  __________ Омелян ПАЙДА    _______ 

 

 

                                                        (підпис )                                                 

(дата ) 

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомленийна 

 

 

______________ 

(підпис)  

______________ (дата)  Оксана ТОВТИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради  

20.01.2023 № 4 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

головного спеціаліста по тендерним закупівлям Великолучківської 

сільської ради 

 

1.Загальна інформація 

Категорія посади в органах місцевого самоврядування  
 

- 7 

 

Посада  Головний спеціаліст  

Найменування структурного підрозділу  

 

Тендерні закупівлі 

Великолучківської сільської 

ради 

Посада безпосереднього керівника      -  

Посада керівника структурного підрозділу     - 

Керівник виконавчого органу Сільський голова 

Посада особи, яка здійснює координацію 

діяльності 

Сільський голова 

2.Мета посади 

Реалізація державної політики у сфері  публічних закупівель 

Великолучківської сільської ради 

3.Основні посадові обов'язки 

 

1. 

Забезпечує, в межах компетенції, реалізацію державної політики у 

сфері публічних закупівель у Великолучківській сільській раді згідно 

Закону України «Про публічні закупівлі». 

2. Затверджує річний план закупівель та зміни до нього. 

3. Здійснює вибір процедури закупівель та проводить їх. 

4. Готує тендерну документацію для проведення публічних закупівель. 

5. Організовує і проводить електронні закупівлі для потреб 

Великолучківської сільської ради через електронну систему 

закупівель, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». 

6. Забезпечує рівні умови для усіх учасників закупівель, об'єктивний та 

чесний вибір переможця. 

7. Забезпечує оприлюднення інформації та звіт щодо публічних 

закупівель відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі.  

8. Здійснює моніторинг змін у законодавчому і нормативному 

забезпеченні функціонування системи публічних закупівель в 

Україні. 

9. Проходить навчання, курси підвищення кваліфікації, семінари з 

питань публічних закупівель та роботи системи електронних 

закупівель Prozorro. 

10. Здійснює інші дії передбачені Законом України «Про публічні 



закупівлі» 

4.Права 

1.Брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах 

і послугах, що будуть закуповуватися Великолучківською сільською радою. 

2. Ініціювати створення робочих груп з числа посадових  осіб сільської ради з 

метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів 

договорів тощо. 

3.Вимагати та отримувати від службових осіб замовника інформацію та 

документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з 

організацією та проведенням процедур закупівель. 

   

5.Зовнішнї службові комунікації 

  Взаємодіє з усіма структурними підрозділами Великолучківської сільської 

ради, Мукачівським управлінням Державної казначейської служби України 

Закарпатської області, Мукачівським  відділенням об’єднаної державної 

податкової інспекції  з питань фінансової, податкової, статистичної звітності 

та   з метою одержання і передачі інформації, необхідної для належного 

виконання покладених на неї завдань. 

6.Умови служби 

Несе відповідальність за   неякісне і несвоєчасне виконання посадових 

завдань. Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової 

дисципліни. 

 

Погоджено: 

 

Сільський голова 

Великолучківської сільської ради _________Василь КОШТУРА______ 
                                                                                (підпис )                                             (дата)        

З посадовою інструкцією ознайомлена: 

 
 

______________  

  (підпис)    

  ______________  

              (дата)  
     Інна РОШКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                     Великолучківська сільська рада 

   Мукачівського району Закарпатської області 

                              Виконавчий комітет 

 

 РІШЕННЯ 

 

20.01.2023  с. Великі Лучки  №5 

 

 

Про демонтаж та реконструкцію (реставрацію) пам’ятників, які 

пов’язані з «червоною армією», комуністичним режимом та державою 

агресором в усіх населених пунктах територіальної громади 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  пункту 1 статті 4 Закону України «Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні 

та заборону пропаганди їхньої символіки», розглянувши листи-звернення 

громадян та протокол засідання комісії з вирішення питань пам’ятних знаків, 

які пов’язані з «червоною армією», комуністичним режимом  та державою 

агресором від 27 липня 2022 року, з метою недопущення повторення 

злочинів комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів, будь-якої дискримінації за національною, соціальною, 

класовою, етнічною, расовою або іншими ознаками у майбутньому, 

відновлення історичної та соціальної справедливості, усунення загрози 

незалежності, суверенітету, територіальній цілісності та національній безпеці 

України, виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

 

          1. Провести реконструкцію пам’ятника героям-односельчанам, 

розміщеного в парку села Кальник, а саме:  демонтувати п’ятикутну 

радянську зірку та прибрати надписи  на бокових частинах стели «Слава 

радянській армії-визволительці нашого краю від гніту німецько-фашистських 

загарбників» та «Своїм односельчанам доблесним воїнам Радянської Армії в 

честь 50-річчя Радянської влади  7 листопада 1967 р.». 

2. Провести демонтаж монумента воїна з хлопчиком, що розташований 

в центрі села Великі Лучки, а також прибрати надпис «Вічна слава воїнам 

односельчанам, які загинули в роки Великої вітчизняної війни          1941-

1945 рр.», який розміщений на плитах поруч з прізвищами воїнів-

визволителів та прибрати п’ятикутну радянську зірку. 

3. Провести реконструкцію пам’ятника ланковій Ладані Г.М., який 

розміщений в центрі села Великі Лучки, а саме: на стелі пам’ятника прибрати 

надпис «колгоспу ім. Леніна». 

           4. Провести демонтаж пам’ятника воїна, розміщеного в центрі села 

Ракошино, а також прибрати п’ятикутну радянську зірку та надписи  на 

бокових частинах стели «Слава радянській армії-визволительці нашого краю 

від гніту німецько-фашистських загарбників» та «Своїм односельчанам 



доблесним воїнам Радянської Армії в честь 50-річчя Радянської влади  7 

листопада 1967 р.». 

           5. Провести демонтаж пам’ятника жінки з воїном, розміщеного в 

центрі села Зняцьово та прибрати надписи на бетонній плиті «Вічна слава 

воїнам- односельчанам, які загинули в Великій вітчизняній війні 1941-1945 

рр.».  

           6. Провести демонтаж пам’ятника воїна, розміщеного в центрі села 

Червеньово та прибрати надписи на бетонній плиті «Вічна слава воїнам- 

односельчанам, які загинули в Великій вітчизняній війні 1941-1945 рр.» а 

також прибрати п’ятикутну радянську зірку. 

           7. Старостам старостинських округів Великолучківської сільської ради 

забезпечити заходи по демонтажу (реконструкції) пам’ятників та пам’ятних 

знаків згідно пунктів 1- 6 даного рішення. 

8. Старостам старостинських округів Великолучківської сільської ради, 

заступнику сільського голови спільно з відділом освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму та відділом бухгалтерського обліку та звітності сільської 

ради, подати на розгляд бюджетної комісії та сесії сільської ради пропозиції, 

щодо вартості робіт з реконструкції, забезпечивши цілісність, послідовність 

та повний перелік прізвищ загиблих односельчан. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

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

 

 

  

Сільський голова                                                                 Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

20.01.2023 с.Великі Лучки   №6 

 

 

Про надання дитині статусу  

дитина,  позбавлена 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 

відділенні патології новонароджених перебуває дитина Горват К.Й., --- року 

народження, мешканки Мукачівського району, село -----. Мати дитину 

жодного разу не відвідала і її станом не цікавилась.  

Керуючись п. 7 ч. б ст.32, п. 4 ч. б ст. 34, ст. 59 Закону України “Про 

місцеве самоврядування України”,  ст.4 Закону України «Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні установи для дітей», постанови Кабінету 

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

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

комітет сільської ради ВИРІШИВ:  

1.    Надати Горват К.Й., ---- року народження, яка зареєстрована за 

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

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

місце їх проживання невідомі. 

2.   Службі 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 

20.01.2023 с.Великі Лучки   №7 

 

Про надання  статусу дитина – сирота 

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

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

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

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

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

та поданими службою у справах дітей документів з метою соціально-

правового захисту дитини, яка залишилась без батьківського піклування, 

виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ:  

1. Надати неповнолітній  Гадар Т.С., ----- року народження, яка 

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

статусу дитини-сироти, у зв’язку з тим, що мати – Гадар Н.Є. - померла 

(свідоцтво про смерть, видане виконкомом Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області від 0312.2022 р. серія І-ФМ № 

331153). Батько дівчини теж помер (свідоцтво про смерть від 20.03.2021 серія 

І-ФМ № 302231). 

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 

20.01.2023 с.Великі Лучки   №8 

 

Про надання  статусу дитина, позбавлена батьківського піклування 

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

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

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

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

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

та поданими службою у справах дітей документів з метою соціально-

правового захисту дитини, яка залишилась без батьківського піклування, 

виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ:  

1. Надати неповнолітній  Макусій Є.В., ------ року народження, яка 

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

статусу дитина, позбавлена батьківського піклування, у зв’язку з тим, що 

мати – Макусій Л.М. - померла (свідоцтво про смерть, видане виконкомом 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області від 01.12.2022 р. серія І-ФМ № 331143). Батько дівчини засуджений 

Закарпатським апеляційним судом до позбавлення волі на строк 7 (сім) років 

(вирок суду від 09.11.2022 року справа № 303/7585/20) 

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 

20.01.2023 с.Великі Лучки   №9 

 

Про встановлення опіки над дитиною, позбавленої батьківського 

піклування 

          Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, пунктом 4 пункту 

«б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, статтею 243 

Сімейного кодексу України, пунктами 35, 37, 42 постанови кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності 

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

враховуючи висновок комісії з питань захисту прав дитини, розглянувши 

заяву громадянки Зозуля А.В., мешканки ---- Мукачівського району, 

Закарпатської області щодо встановлення опіки над неповнолітньою 

дитиною, виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

       1.Встановити опіку над неповнолітньою Макусій Є.В., ---- року 

народження, яка зареєстрована за адресою -------, Мукачівського району, 

Закарпатської області. 

       2. Звернути увагу Зозуля А.В., що відповідно до статті 12, абзацу 3 

статті 24 Закону України «Про охорону дитинства», статті 249 Сімейного 

кодексу України, опікун несе персональну відповідальність за життя, 

здоров’я, фізичний і психічний розвиток дітей, які перебувають під опікою. 

       3. Службі у справах дітей Великолучківської сільської ради, у 

відповідності до повноважень, здійснювати контроль за умовами проживання 

дитини в сім’ї опікуна Зозуля А.В. та щороку готувати звіт про стан 

утримання і виховання дитини в сім’ї опікуна. 

       4. Зобов’язати громадянку Зозуля А.В. в місячний термін після 

прийняття цього рішення звернутися до управління соціального захисту 

населення Мукачівської райдержадміністрації щодо призначення соціальної 

допомоги на підопічну. 

      5. Рекомендувати КНП «ЦПМСД Великолучківської територіальної 

громади» Великолучківської сільської ради забезпечити два рази на рік 

проходження медичного огляду дітей, один раз на рік – опікуна. 

      6. 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 

20.01.2023 с.Великі Лучки   №10 

Про встановлення опіки над дитиною, позбавленої батьківського 

піклування 

 

          Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, пунктом 4 пункту 

«б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, статтею 243 

Сімейного кодексу України, пунктами 35, 37, 42 постанови кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності 

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

враховуючи висновок комісії з питань захисту прав дитини, розглянувши 

рішення виконавчого комітету Любарської селищної ради Житомирської 

області про затвердження висновку про можливість громадянки Гаюк О.Ю. 

виконувати обов’язки опікуна виконавчий комітет Великолучківської 

сільської ради ВИРІШИВ: 

       1.Встановити опіку над неповнолітньою Лакатош Н.Й., ---- року 

народження, яка зареєстрована за адресою ----, Мукачівського району, 

Закарпатської області. 

       2. Звернути увагу Гаюк О.Ю., що відповідно до статті 12, абзацу 3 статті 

24 Закону України «Про охорону дитинства», статті 249 Сімейного кодексу 

України, опікун несе персональну відповідальність за життя, здоров’я, 

фізичний і психічний розвиток дитини, яка перебуває під опікою. 

       3. Службі у справах дітей Великолучківської сільської ради, у 

відповідності до повноважень, здійснювати контроль за умовами проживання 

дитини в сім’ї опікуна Гаюк О.Ю. та щороку готувати звіт про стан 

утримання і виховання дитини в сім’ї опікуна. 

       4. Зобов’язати громадянку Гаюк О.В. в місячний термін після прийняття 

цього рішення звернутися до управління соціального захисту населення щодо 

призначення соціальної допомоги на підопічну. 

      5. Рекомендувати КНП «ЦПМСД Великолучківської територіальної 

громади» Великолучківської сільської ради забезпечити два рази на рік 

проходження медичного огляду дитини, один раз на рік – опікуна. 

      6. 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 

20.01.2023 с.Великі Лучки   №11 

 

Про визначення місця проживання та реєстрації дитини 

Розглянувши заяву Панас К.М.,  яка зареєстрована та проживає за 

адресою: ----- Мукачівського району, Закарпатської області  про визначення 

місця проживання її малолітнього сина, Панас О.І., ---- року народження, 

разом з нею, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Великолучківської сільської ради, керуючись статтями 141,161-162 

Сімейного кодексу України, статтею 15 Закону України «Про охорону 

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

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

прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

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

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

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Великолучківської 

сільської ради ВИРІШИВ:  

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування 

Великолучківської сільської ради про визначення місця проживання  

малолітньої дитини Панас О.І., ------ року народження. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

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

 

Сільський  голова                                                Василь   КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Великолучківська сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.01.2023 с.Великі Лучки   №12 

Про влаштування малолітньої дитини в обласний Будинок дитини 

Відповідно до статей 32, 34, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування України»,  статті 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 акт закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ 

України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі 

охорони здоров’я від 22.12.2022 року, рішення виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради «Про надання статусу дитині як така, що 

позбавлена батьківського піклування», беручи до уваги витяг з Державного 

реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію 

народження №00038098522, де батько записаний в актовому записі на 

підставі ст. 135 сімейного кодексу України 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 обласного Будинку дитини малолітньої Горват К.Й., ----- року 

народження. 

2. Службі у справах дітей Великолучківської сільської ради здійснити 

контроль щодо влаштування малолітньої дитини – Горват К.Й. до обласного 

Будинку дитини. 

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 
                                                

20.01.2023 с.Великі Лучки   №13 

 

 

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 Курта Г.І., мешканки -----, 

виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на 

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

2. Пропонувати  громадянці Курта Г.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 
                                                

20.01.2023 с.Великі Лучки   №14 

 

 

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 Балог К.К., мешканця -----, 

виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на 

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

2. Пропонувати  громадянину Балог К.К. 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 
                                                

20.01.2023 с.Великі Лучки   №15 

 

 

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 І.І., 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 І.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 
                                                

20.01.2023 с.Великі Лучки   №16 

 

 

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 Газій М.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  Газій М.В. з питання реєстрації 

речових прав на нерухоме майно звернутись до державного реєстратора про 

державну реєстрацію права власності на нерухоме майно. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Сільський  голова                                                           Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

          Великолучківська  сільська рада 

Мукачівського району Закарпатської області 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                

20.01.2023 с.Великі Лучки   №17 

 

 

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 Мейсар О.Е., мешканцю -----, 

виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на 

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

2. Пропонувати  громадянину Мейсар О.Е.  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 
                                                

20.01.2023 с.Великі Лучки   №18 

 

 

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 Решетар Т.М., мешканки ----, 

виконавчий комітет Великолучківської сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти будівлі житлового будинку, що розташований на 

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

2. Пропонувати  громадянці Решетар Т.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 
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