
 

Порядок денний 

11 сесії VIII скликання 

 

1) Про затвердження програми організації та забезпечення територіальної 

оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного 

виховання населення Перечинської міської територіальної громади на 2022-

2025 роки. 

2) Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2021 року №440 

«Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік»(зі мінами від 

03лютого 2022 року). 

3) Про передачу в оренду приміщень. 

4) Про затвердження протоколів аукціону з продажу комунального майна та 

продаж комунального майна. 

5) Різне. 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

11 сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

від 16 лютого 2022 року № ____  

         м.Перечин 

 

Про затвердження Програми організації та 

забезпечення територіальної оборони, 

призову на строкову військову службу та 

військово-патріотичного виховання 

населення Перечинської міської 

територіальної громади на 2022 – 2025 роки 

 

Відповідно до норм статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положенням Бюджетного 

кодексу України, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму організації та забезпечення територіальної оборони, 

призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання 

населення Перечинської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки, 

згідно додатку 1 до даного рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(Кравець В.В.). 

 

Міський голова                                                                   Іван ПОГОРІЛЯК 

 



3 

 

 

Додаток 1  

до рішення  

Перечинської міської ради                                                                                               

від 16 лютого 2022 року №___ 

 

 

ПРОГРАМА  

організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову 

військову службу та військово-патріотичного виховання населення 

Перечинської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки 

 

Вступ 

 

Програму організації та забезпечення територіальної оборони, призову на 

строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення 

Перечинської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки (далі – 

Програма) розроблено на основі реалізації завдань, визначених статтями 14, 15 

Закону України від 06 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону України» (зі 

змінами), Закону України «Про Збройні Сили України», рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року «Про нову 

редакцію Воєнної доктрини України», введеного в дію Указом Президента 

України від 24 вересня 2015 року № 555/2015, Положення про територіальну 

оборону України, введеного в дію Указом Президента України від 23 вересня 

2016 року № 406/2016, спільної директиви Міністерства оборони України та 

Генерального штабу Збройних Сил України від 30 січня 2018 року № Д-322/1/1 

дск «Про проведення організаційних заходів у Збройних Силах України». 

Основним принципом Програми є сприяння обороноздатності та 

мобілізаційної готовності держави, надання допомоги у матеріально-технічному 

забезпеченні. 

1.Загальні положення  

Програму розроблено на основі пропозицій Міністерства оборони України, 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про 

подальший розвиток шефства над військовими частинами та установами, 

сприяння виконанню завдань, які покладені на Закарпатський обласний 

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 

Програма – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами 

реалізації комплекс заходів із надання шефської допомоги, спрямованих на 

створення правових, фінансових, економічних та інших умов сприяння 

функціонуванню військових формувань, для якісного здійснення ними оборони 

країни. 

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми. 
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2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

 

Розробленню Програми передував аналіз виконання таких завдань:  

забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади 

в особливий період, оперативного розгортання військ (сил), посилення охорони 

об’єктів 1 та 2 груп регіонального та місцевого значення, боротьба з диверсійно-

розвідувальними силами та незаконно утвореними озброєними формуваннями; 

виконання вимог Закону України від 05 березня 1992 року № 2232-XII «Про 

військовий обов’язок і військову службу» (зі змінами) щодо забезпечення 

проведення заходів із призову громадян України на строкову військову службу; 

реформування Закарпатського обласного військового комісаріату у 

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної 

підтримки (далі ОТЦК та СП); 

забезпечення виконання заходів із мобілізаційної підготовки та 

мобілізаційно-оборонної роботи, налагодження чіткої системи військового 

обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення 

мобілізації. 

На основі проведеного аналізу висвітлено проблемні питання та недоліки, 

які можуть бути вирішені за участі органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування області, районів, підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності, виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів та 

фінансових можливостей. 

Проблемним також залишається стан засобів зв’язку та забезпечення 

засобами автоматизованого управління підрозділів Закарпатського обласного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки і проведення 

поточного ремонту майнового комплексу. 

Зазначені проблеми зумовлюють необхідність формування інших підходів 

до матеріально-технічного забезпечення та підготовки Закарпатського обласного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Враховуючи, що кожна із розглянутих вище проблем вимагає належного 

рівня координації дій та концентрації ресурсів області, вирішення завдань щодо 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення може бути досягнуто завдяки 

повному виконанню ресурсного забезпечення Програми. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є забезпечення державного суверенітету та незалежності 

України, зокрема: відмобілізування, формування за штатом воєнного часу та 

здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підготовки 

підрозділів територіальної оборони, які формуються на території Закарпатської 

області, організація проведення призову громадян України на строкову 

військову службу та військово-патріотичної роботи щодо проходження 

громадянами військової служби у Збройних Силах України, мобілізаційної 

підготовки та мобілізаційно-оборонної роботи, налагодження чіткої системи 
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військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для 

проведення мобілізації.  

 

4. Шляхи і способи розв’язання проблем, строки 

та етапи виконання Програми 

 

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо підготовки 

особового складу, забезпечення його матеріально-технічними засобами, а саме: 

створення польового табору для розміщення та підготовки особового 

складу підрозділу територіальної оборони; 

забезпечення особового складу необхідними матеріально-технічними 

засобами; 

виконання заходів з підготовки підрозділів; 

проведення навчальних зборів (занять) з військовозобов’язаними, які 

призначені до підрозділів територіальної оборони (забезпечення пально-

мастильними матеріалами, виготовлення мішеней, перевезення особового 

складу, створення навчально-матеріальної бази для проведення навчань з 

особовим складом підрозділів територіальної оборони; 

забезпечення роботи посадових осіб штабу зони територіальної оборони 

необхідними засобами зв’язку, персональними комп’ютерами та переміщення 

оперативного складу на визначені пункти управління; 

проведення поточного ремонту будівель ОТЦК та СП, обслуговування 

газової котельні, системи опалення та їх поточний ремонт; 

придбання оргтехніки, компʼютерної техніки (у тому числі програмного 

забезпечення, яке передбачене разом з придбанням компʼютерної техніки), 

активного мережевого та телекомунікаційного обладнання, придбання меблів; 

обладнання будівлі ТЦК СП;  

виконання заходів з призову громадян України на строкову військову 

службу та проведення військово-патріотичної роботи щодо проходження 

громадянами військової служби у Збройних Силах України, з підготовки 

відповідних підрозділів; 

здійснення перевезення військовозобов’язаних (резервістів) до місць 

проведення навчальних зборів; 

проведення навчальних зборів (занять) з військовозобов’язаними, які 

призначені до підрозділів територіальної оборони (перевезення особового 

складу); 

забезпечення матеріальними засобами для організації та ведення 

військового обліку резервістів. 

Виконання Програми здійснюється протягом чотирьох років. 

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу: 

здійснити обладнання польового табору, забезпечити особовий склад 

необхідними матеріально-технічними засобами, якісну підготовку 

військовозобов’язаних, які призначені до підрозділів територіальної оборони, 

обладнання Закарпатського обласного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки; 
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забезпечити особовий склад необхідними матеріально-технічними 

засобами, якісне виконання Закону України від 05 березня 1992 року № 2232-XII 

на території Закарпатської області. 

Фінансування видатків, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством, наведених у додатку 2 до Програми. 

 

5. Завдання та результативні показники Програми: 

 

1. Створення польового табору. 

Дообладнання наметів для проживання особового складу (закупівля печей 

для обігріву палаток, генераторів для освітлення польового табору, бензопил, 

мотокос бензинових, обладнання настилів для відпочинку особового складу, 

освітлення місць загального користування, місць для зберігання майна, 

інженерне обладнання польового табору.   

Закупівля сучасних засобів зв’язку. 

Проведення зборів з військовозобов’язаними, які призначені до підрозділів 

територіальної оборони, навчальних зборів (занять) з військовозобов’язаними, 

які призначені до підрозділів територіальної оборони. 

Передбачається, що реалізація основних завдань Програми дасть змогу 

гарантовано здійснити створення польового табору, забезпечити особовий склад 

необхідними матеріально-технічними засобами, необхідну підготовку 

військовозобов’язаних, які призначені до підрозділів територіальної оборони. 

2. Забезпечення роботи посадових осіб штабу зони територіальної оборони.  

Виконання завдання потребує фінансування з обласного бюджету для 

забезпечення посадових осіб штабу зони територіальної оборони № 4 

(Закарпатська область) необхідними засобами зв’язку, персональними 

комп’ютерами, що дасть змогу посадовим особам штабу зони гарантовано 

здійснити управління підрозділами територіальної оборони під час виконання 

завдань територіальної оборони із: 

посилення охорони державного кордону, важливих об’єктів і комунікацій; 

забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади; 

боротьби з диверсійними силами, незаконно утвореними озброєними 

формуваннями; 

комендантської служби у зоні (районі) відповідальності, що потребує 

високої підготовки військовозобов’язаних, які призначені до підрозділів 

територіальної оборони. 

3. Матеріально технічне забезпечення ОТЦК та СП проведення поточних 

ремонтних робіт будівлі і приміщень, оснащення необхідними засобами для 

здійснення функціонування та виконання завдань за призначенням, а саме: 

проведення поточного ремонту будівлі та приміщень ОТЦК та СП; 

заміна сантехніки, придбання меблів та майна КЕС, обладнання будівлі 

ТЦК та СП пандусом для прийому людей з обмеженими можливостями; 

придбання та встановлення турнікета для прохідної і ресепшена для 

прийому громадян, системи відеонагляду, охоронної та пожежної сигналізації. 
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4. Забезпечення заходів з призову громадян України на строкову військову 

службу та проведення військово-патріотичної роботи щодо проходження 

громадянами військової служби у Збройних Силах України. 

5. Забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізаційно-

оборонної роботи, налагодження чіткої системи військового обліку, 

накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації. 

6. Забезпечення заходів з військово-патріотичного виховання населення та 

призовної молоді. Пропаганда та рекламування військової служби, підвищення її 

престижу, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва. 

За умов стабільного фінансування реалізація заходів Програми до 2025 року 

забезпечить: 

особовий склад Закарпатського обласного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки необхідними матеріально-технічними 

засобами; 

створення навчально-матеріальної бази для проведення занять з особовим 

складом Закарпатського обласного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки; 

роботу посадових осіб Закарпатського обласного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки необхідними засобами зв’язку; 

організацію призову на строкову військову службу; 

підвищення мотивації серед громадян України, які мешкають на території 

Закарпатської області, щодо проходження громадянами військової служби. 

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до 

Програми. 

 

6. Система управління та контроль за виконанням Програми 

 

Виконавцем Програми є Закарпатський обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки.  

Виконавець Програми щороку (до 1 лютого) узагальнює подану 

інформацію про стан та результати її виконання і готує звіт, який подає до 

облдержадміністрації та обласної ради. 

 

Секретар міської ради                                      Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 1 

до Програми 

 

ПАСПОРТ 

Програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на 

строкову військову службу та військово-патріотичного виховання 

населення Перечинської міської територіальної громади на 2022 – 2025 

роки 

 

Найменування Програми Програма організації та забезпечення 

територіальної оборони, призову на строкову 

військову службу та військово-патріотичного 

виховання населення Перечинської міської 

територіальної громади на 2022 – 2025 роки 

Підстава для розроблення 

Програми 

Закони України: «Про військовий обов’язок і 

військову службу», «Про оборону України», 

Положення про територіальну оборону України, 

введеного в дію Указом Президента України від 

23.09.2016 № 406/2016, рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від                   

14 вересня 2020 року «Про Стратегію 

національної безпеки України», яке введено в 

дію Указом Президента України від 14 вересня 

2020 року року № 392/2020, спільна директива 

Міноборони України та Генерального штабу 

ЗСУ від 30 січня 2018 року № Д-322/1/1 «Про 

проведення організаційних заходів у Збройних 

Силах України» 

Ініціатори розроблення 

Програми 

Закарпатський обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки, 

Перечинська міська рада 

Розробник Програми  Закарпатський обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки, 

Перечинська міська рада 
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Відповідальні виконавці 

Програми 

Закарпатський обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки, 

Перечинська міська рада 

Строки реалізації Програми 2022 – 2025 роки 

Джерела фінансування 

Програми 

бюджет Перечинської міської територіальної 

громади 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

400,0 тис. гривень 

 

у тому числі за рахунок 

коштів бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 

400,0 тис. гривень 

 

 

Секретар міської ради                                      Галина ГАЄВСЬКА



 

Додаток 2  

до Програми 

  

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на 

строкову військову службу та військово-патріотичного виховання 

населення Перечинської міської територіальної громади на 2022 – 2025 

роки 

 

Обсяг коштів, 

які пропонується 

залучити для 

виконання 

Програми 

Роки виконання Всього витрат 

на виконання 

Програми, 

тис. гривень 

 

2022 2023 2024 2025 2022 – 2025 

роки 

 

Обсяг ресурсів 

усього (тис. грн), у 

тому числі: 

100,0  100,0  100,0  100,0  400,0 

бюджет 

Перечинської 

міської  

територіальної 

громади 

100,0  100,0  100,0  100,0  400,0 

 

 

Секретар міської ради                                      Галина ГАЄВСЬКА 
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                                       Додаток 3  

                                                                                                                                                                                        до Програми 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання  Програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та 

військово-патріотичного виховання населення Перечинської міської територіальної на 2022 – 2025 роки 

 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетн

і завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк

и 

викон

а-ння 

заход

у 

Виконавець Джерело 

фінансу-

вання 

Обсяги фінансування,  

тис. грн 

Очікуваний 

результат та 

результативні 

показники 

виконання 

завдань 

2022  

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

 

 

1. Матеріальн

о-технічне 

Закупівля 

майна, 

2022 -

2025 

Закарпатський 

обласний 

бюджет 

Перечин

10,0 10,0 10,0 10,0 Виконання 

захо-дів з 
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за-

безпечення 

заходів 

мобі-

лізаційної 

підготовки, 

мобілізації 

людських 

та 

транспортн

их ресурсів; 

організація 

територіаль

-ної 

оборони та 

забезпе-

чення підго-

товки її під-

розділів, 

при-зову 

громадян 

України на 

строкову 

військову 

продовольства, 

будівельних 

мате-ріалів, 

меблів, 

електрообладна

н-ня, 

електропри-

ладів, 

санітарно-

технічного при-

ладдя, інстру-

ментів, 

запасних 

частин до 

техніки, 

пально-

мастиль-них 

матеріалів, 

засобів зв’язку, 

комп’ютерної 

та оргтехніки і 

її складових, 

про-грамного 

забез-печення, 

канце-лярських 

роки територіальни

й центр 

комплектуван

ня та 

соціальної 

підтримки, 

(ОТЦК та СП), 

Перечинська 

міська  рада   

ської 

міської  

територі

альної 

громади 

мобіліза-ційної 

підготов-ки, 

мобілізації 

людських та 

транспортних 

ресурсів, 

забезпечення 

функціону-

вання територі-

альної оборони, 

комплектуванн

я та навчання 

особового 

складу 

підрозділів 

територіальної 

оборони;  

здійснення при-

зову громадян 

України на 

строкову 

військову 

службу 
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службу  товарів та 

офісного 

устаткування, 

виконання 

робіт з  

надання 

послуг, 

транспортних 

послуг (у тому 

числі з переве-

зення 

особового 

складу) тощо 

2. 

 

Матеріальн

о-технічне 

за-

безпечення 

ОТЦК та 

СП  

Придбання 

мате-ріалів та 

послуг  

(виконання 

робіт) для 

облашту-вання, 

обладнання 

будівлі, поточ-

ного ремонту 

приміщень, 

газо-вої 

котельні та 

2022 

– 

2025 

роки 

Закарпатський 

ОТЦК та СП,  

Перечинська 

міська  рада 

бюджет 

Перечин

ської 

міської  

територі

альної 

громади 

10,0 10,0 10,0 10,0 Приведення ма-

теріально-

технічної бази, 

будівлі, 

приміщень 

ОТЦК та СП у 

відповідність 

до вимог 

чинного 

законодавства. 

Забезпечення 

виконання 
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системи 

опалення 

ОТЦК та СП.  

Придбання 

меблів та майна 

КЕС, систем 

для здійснення 

охо-рони та 

протипо-

жежного 

захисту 

об’єктів, примі-

щень, будівель 

особовим 

складом 

завдань за при-

значенням 

3. Забезпеченн

я заходів з: 

військово-

патріотично

го 

виховання 

населення 

та 

призовної 

молоді, про-

паганда та 

Виготовлення 

рекламної про-

дукції щодо 

про-ходження 

війсь-кової 

служби, 

інформаційних 

стендів, 

буклетів та 

інше, оплата 

послуг з розмі-

щення 

2022 

– 

2025 

роки 

Закарпатський 

обласний 

територіальни

й центр 

комплектуван

ня та 

соціальної 

підтримки, 

(ОТЦК та СП), 

Перечинська 

міська  рада   

бюджет 

Перечин

ської 

міської  

територі

альної 

громади 

80,0 80,0 80,0 80,0 Вшанування 

пам’яті 

загиблих 

військовослуж-

бовців, які про-

живали та 

похо-вані на 

території 

Закарпатської 

області, збере-

ження та увіко-

вічення 
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рекламуван

ня 

військової 

служби, 

під-

вищення її 

престижу, 

на-

лагодження 

ефективног

о цивільно-

вій-

ськового 

спів-

робітництва

; 

вшанування 

пам’яті 

загиб-лих 

воїнів за 

незалежніст

ь України, 

від-

значення 

дер-жавних 

рекламної 

продукції, 

забез-печення 

прове-дення 

виставок 

озброєння та 

техніки, днів 

відкритих 

дверей 

військових час-

тин, придбання 

продукції (у 

тому числі 

квіткової) для 

забезпечення 

заходів із вша-

нування 

пам’яті 

загиблих воїнів 

та з нагоди від-

значення 

держав-них 

свят та 

урочистих дат. 

Витрати на 

мораль-них 

цінностей, 

героїчного 

подвигу 

військово-

службовців-за-

хисників неза-

лежної 

України. 

Підвищення 

мотивації серед 

громадян 

Украї-ни, які 

мешкають на 

території 

області, щодо 

проходження 

ними 

військової 

служби у 

Зброй-них 

Силах України, 

підвищення 

рівня 
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Секретар міської ради                                                                                                                                 Галина ГАЄВСЬКА

свят та 

урочистих 

дат і подій 

обласного 

значення 

поховання 

учас-ників 

бойових дій, 

інвалідів ЗСУ 

патріотизму 

 РАЗОМ за Програмою: 100,0  100,0  100,0  100,0  400,0 
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    УКРАЇНА 

   ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                                                                               

11 сесія VIII скликання 

   РІШЕННЯ 

Проєкт 

від 16 лютого 2022 року №____ 

м.Перечин 

  

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 15 грудня 2021 року №440 «Про бюджет                                                               

міської територіальної громади на 2022 рік»  

(зі змінами від 03 лютого 2022 року) 

 

07505000000 
                 (код бюджету) 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись ст. 23, 78, 85 Бюджетного кодексу України, враховуючи 

лист фінансового відділу Перечинської міської ради від 18.01.2022 року                   

№21/01-12 «Офіційний висновок фінансового відділу Перечинської міської 

ради про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету 

міської  територіальної громади станом на 01.01.2022 року», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2022 рік: 

видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за 

головними розпорядниками коштів (спрямування залишку коштів бюджету 

міської територіальної громади (без залишку коштів субвенцій з державного 

бюджету)), згідно з додатком 1.1 до цього рішення;  

профіциту за загальним фондом бюджету міської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіциту за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення міської ради «Про бюджет 

міської територіальної громади на 2022 рік» – «Розподіл видатків бюджету 

міської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками 

коштів» згідно з додатком 1 до цього рішення. 
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3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 1 до цього рішення.  

4. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної 

громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році згідно з додатком 3 до 

цього рішення. 

5. Затвердити зміни до розподілу субвенції із місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів (КПКВК 9800) на 2022 рік згідно з додатком 4. 

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

додатком 5 до цього рішення. 

7.   Додатки 1 – 5, 1.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

8.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(В.В. КРАВЕЦЬ). 

 

 

Міський голова                                                    Іван ПОГОРІЛЯК 
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 (грн) 

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

0100000 Міська рада (головний 

розпорядник)
19 791 211,00 17 970 331,00 9 902 888,00 1 707 903,00 1 820 880,00 3 784 185,63 3 500 524,63 283 661,00 - - 3 500 524,63 23 575 396,63

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
19 791 211,00 17 970 331,00 9 902 888,00 1 707 903,00 1 820 880,00 3 784 185,63 3 500 524,63 283 661,00 - - 3 500 524,63 23 575 396,63

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

13 779 632,00 13 779 632,00 9 732 086,00 777 481,00 - 130 000,00 130 000,00 - - - 130 000,00 13 909 632,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління
51 840,00 51 840,00 - - - 49 000,00 49 000,00 - - - 49 000,00 100 840,00

0113210 3210 1050
Організація та проведення 

громадських робіт
267 840,00 267 840,00 170 802,00 - - - - - - 267 840,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
461 160,00 461 160,00 - - - - - - 461 160,00

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва
224 200,00 224 200,00 - - - - - - - - - 224 200,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

95 600,00 95 600,00 - - - - - - - - - 95 600,00

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду
162 000,00 162 000,00 - - - - - - - - - 162 000,00

0116013 6013 0620

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

203 680,00 203 680,00 - - - - - - - - - 203 680,00

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення 

сміття і відходів
1 419 120,00 - - - 1 419 120,00 - - - - - 1 419 120,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
2 819 139,00 2 417 379,00 930 422,00 401 760,00 2 159 000,00 2 159 000,00 - - - 2 159 000,00 4 978 139,00

0117310 7310 0443
Будівництво-1 об'єктів житлово-

комунального господарства
- - - - - 49 000,00 49 000,00 - - - 49 000,00 49 000,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 57 000,00 57 000,00 - - - - - - - 57 000,00

0117325 7325 0443
Будівництво-1 споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту
- - - - - 49 000,00 49 000,00 - - - 49 000,00 49 000,00

0117340 7340 0443
Проектування, реставрація та 

охорона пам`яток архітектури
- - - - - 20 000,00 20 000,00 - - - 20 000,00 20 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

- - - - - 64 524,63 64 524,63 - - - 64 524,63 64 524,63

оплата              

праці

усього 

07505000000

код бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

у тому          

числі бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з  них

видатки розвитку

з  них

видатки 

розвитку

Додаток 1              

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 16 лютого 2022 року №____

Розподіл видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік (зі змінами)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

Код  

ТПКВК         

МБ

Код 

ФКВ         

МБ

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

Спеціальний фонд

Разом
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в т.ч. за рахунок коштів субвенції з 

місцевого бюджету на соціально-

економічний розвиток Закарпатської 

області за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

- - - - - 63 524,63 63 524,63 - - - 63 524,63 63 524,63

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

- - - - - 960 106,00 960 106,00 - - - 960 106,00 960 106,00

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на 

неї

- - - - - 19 894,00 19 894,00 - - - 19 894,00 19 894,00

0117691 7691 0490

Цільові фонди утворені Верховною 

радою,Автономною Республікою 

Крим, органами місцевого 

самоврядування, і місцевими 

органами виконавчої влади і фонди, 

утворені Верховною 

радою,Автономною Республікою 

Крим, органами місцевого 

- - - - - 130 500,00 - 130 500,00 - - - 130 500,00

0118230 8230 0380
Інші заходи громадського порядку та 

безпеки
50 000,00 50 000,00 - - - - - - - - - 50 000,00

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів
- - - - - 153 161,00 - 153 161,00 - - - 153 161,00

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів масової 

інформації
40 000,00 40 000,00 - - - - - - - - - 40 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

160 000,00 160 000,00 - - - - - - - - - 160 000,00

0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту Перечинської 

мiської ради (головний 

розпорядник)

81 334 500,00 81 334 500,00 60 872 237,00 4 374 600,00 - 3 200 070,00 2 072 520,00 1 127 550,00 - 240 000,00 2 072 520,00 84 534 570,00

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту Перечинської 

мiської ради (відповідальний 

виконавець)

81 334 500,00 81 334 500,00 60 872 237,00 4 374 600,00 - 3 200 070,00 2 072 520,00 1 127 550,00 - 240 000,00 2 072 520,00 84 534 570,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

2 631 839,00 2 631 839,00 2 059 410,00 74 700,00 - - - - - - - 2 631 839,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 14 081 664,00 14 081 664,00 10 100 645,00 993 380,00 690 750,00 690 750,00 - - 14 772 414,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
14 530 450,00 14 530 450,00 8 571 612,00 2 818 900,00 - 2 049 400,00 1 912 600,00 136 800,00 - - 1 912 600,00 16 579 850,00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
37 699 000,00 37 699 000,00 30 900 000,00 - - - - - - - - 37 699 000,00

0611080 1080 0960
Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами
4 883 102,00 4 883 102,00 4 002 560,00 - - 330 000,00 30 000,00 300 000,00 240 000,00 30 000,00 5 213 102,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері 

освіти
165 330,00 165 330,00 - - - - - - - - - 165 330,00

0611151 1151 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету

76 000,00 76 000,00 - 45 000,00 - - - - - - - 76 000,00

0611152 1152 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції

1 682 400,00 1 682 400,00 1 379 000,00 - - - - - - - 1 682 400,00
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0611154 1154 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок 

залишку коштів за освітньою 

субвенцією (крім залишку коштів, що 

мають цільове призначення, 

виділених відповідно до рішень 

Кабінету Міністрів України у 

попередньому бюджетному періоді)

- - - - - 92 820,00 92 820,00 - - - 92 820,00 92 820,00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

113 000,00 113 000,00 92 620,00 - - 37 100,00 37 100,00 - - - 37 100,00 150 100,00

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 186 837,00 1 186 837,00 882 735,00 103 400,00 - - - - - - - 1 186 837,00

0614040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
473 064,00 473 064,00 217 431,00 52 700,00 - - - - - - - 473 064,00

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

1 633 860,00 1 633 860,00 1 143 598,00 186 170,00 - - - - - - - 1 633 860,00

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

1 977 954,00 1 977 954,00 1 522 626,00 100 350,00 - - - - - - - 1 977 954,00

0615062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

200 000,00 200 000,00 - - - - - - - - - 200 000,00

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

(головний розпорядник)

6 095 333,00 6 095 333,00 1 636 987,00 - - 1 070 000,00 1 070 000,00 - - - 1 070 000,00 7 165 333,00

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

Перечинської мiської ради 

(відповідальний виконавець)

6 095 333,00 6 095 333,00 1 636 987,00 - - 1 070 000,00 1 070 000,00 - - - 1 070 000,00 7 165 333,00

0710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

916 114,00 916 114,00 729 503,00 - - - - - - - 916 114,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
3 109 000,00 3 109 000,00 - - - - - - - 3 109 000,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

250 000,00 250 000,00 - - - - - - - - - 250 000,00

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я
460 756,00 460 756,00 - - - - - - - - - 460 756,00

0713032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв'язку
10 333,00 10 333,00 10 333,00

0713104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у 

зв`язку з похилим віком, хворобою, 

1 119 130,00 1 119 130,00 907 484,00 - - - - - - - - 1 119 130,00

0713160 3160 1010

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

200 000,00 200 000,00 - - - - - - - - - 200 000,00
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0713192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням  ветеранів 

і осіб з інвалідністю, діяльність яких 

має соціальну спрямованість

30 000,00 30 000,00 - - - - - - - - - 30 000,00

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
- - - - - 1 070 000,00 1 070 000,00 - - - 1 070 000,00 1 070 000,00

3700000

Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради (головний 

розпорядник)

1 085 000,00 985 000,00 771 100,00 - - 55 180,00 55 180,00 - - - 55 180,00 1 140 180,00

3710000

Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради (відповідальний 

виконавець)

1 085 000,00 985 000,00 771 100,00 - - 55 180,00 55 180,00 - - - 55 180,00 1 140 180,00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

985 000,00 985 000,00 771 100,00 - - - - - - - - 985 000,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 100 000,00 - - - - - - - - - - 100 000,00

3719760 9760 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію проектів співробітництва 

між територіальними громадами

- - - - - 55 180,00 55 180,00 - - - 55 180,00 55 180,00

Х Х Х УСЬОГО 108 306 044,00 106 385 164,00 73 183 212,00 6 082 503,00 1 820 880,00 8 109 435,63 6 698 224,63 1 411 211,00 - 240 000,00 6 698 224,63 116 415 479,63

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА  
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 (грн.) 

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

50 000,00 50 000,00 50 000,00

0100000
Міська рада (головний 

розпорядник)
50 000,00 50 000,00 - - - - - - - - - 50 000,00

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
50 000,00 50 000,00 - - - - - - - - - 50 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

50 000,00 50 000,00 - - - - - - - - - 50 000,00

Х Х Х УСЬОГО 50 000,00 50 000,00 - - - - - - - - - 50 000,00

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів:

Код  

ТПКВК         

МБ
комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

видатки 

споживання

I. Спрямування залишку коштів бюджету міської територіальної 

громади  (без субвенцій з державного бюджету), що утворився на 

початок бюджетного періоду

Додаток 1.1                

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 16 лютого 2022 року №____

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів                                                                                                                                   

(спрямування залишку коштів бюджету міської територіальної громади (без залишку коштів субвенцій з державного бюджету))
07505000000

(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

видатки 

розвиткуоплата              

праці

Разом

Код 

ФКВ         

МБ

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

з  них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Загальний фонд Спеціальний фонд

усього 

у тому          

числі бюджет 

розвитку

усього
видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку
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(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 50 000,00 50 000,00 - -

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
50 000,00 50 000,00 - -

208100 На початок періоду 4 911 484,36 4 803 950,07 107 534,29 0,47

208200 На кінець періоду 4 861 484,36 4 753 950,07 107 534,29 0,47

Х Загальне фінансування 50 000,00 50 000,00 - -

600000 Фінансування за активними операціями 50 000,00 50 000,00 - -

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 50 000,00 50 000,00 - -

602100 На початок періоду 4 911 484,36 4 803 950,07 107 534,29 0,47

602200 На кінець періоду 4 861 484,36 4 753 950,07 107 534,29 0,47

Х Загальне фінансування 50 000,00 50 000,00 - -

Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

            Секретар міської  ради                                               Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 2                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 16 лютого 2022 року №____

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2022 рік 

07505000000

 код бюджету

Код
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      (грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Міська рада (головний розпорядник) Х Х 50 000,00 50 000,00 - -

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
Х Х 50 000,00 50 000,00 - -

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

Програма організації та забезпечення територіальної оборони, призову на 

строкову військову службу та військово-патріотичного виховання 

населення Перечинської міської територіальної громади на 2022 – 2025 

роки

Рішення від 

16.02.2022 №
50 000,00 50 000,00 - -

Х Х Х УСЬОГО Х Х 50 000,00 50 000,00 - -

Спеціальний фонд 

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА

Зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році

Додаток 3    

до рішення міської ради                                                                                                                                                                                             

від 16 лютого 2022 року №____

07505000000
код бюджету

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВК

МБ

Код 

ФКВМБ

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву / 

регіональну 

прграму

Усього
Загальний             

фонд
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(грн.)

видатки 

споживання 

видатки            

розвитку

1 2 3 4 5 6 7

1 Перечинська міська рада - головний розпорядник коштів 50 000,00 - - - 50 000,00

1.1.

Програма організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову 

військову службу та військово-патріотичного виховання населення Перечинської міської 

територіальної громади на 2022 – 2025 роки 

50 000,00 - - - 50 000,00

50 000,00 - - - 50 000,00

50 000,00 - - - 50 000,00

Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА                                      

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної 

підтримки - одержувач коштів

Усього

Додаток 4                

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 16 лютого 2022 року №____

Зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм                                                                                                                              

соціально-економічного розвитку регіонів (КПКВК 9800) на 2022 рік

07505000000

  код бюджету

№               

з/п
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / Найменування одержувача субенції                            

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

у тому числі

Разом
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07505000000

код бюджету

(грн)

1 3

0,00

0,00

Х 0,00

Х 0,00

Х 0,00

(грн)

1 2 4

119800 9800 50 000,00

9900000000

0

50 000,00

Х Х 50 000,00

Х Х 50 000,00

Х Х 0,00

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

загальний фонд

спеціальний фонд

 Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА                                      

3

I. Трансферти із загального фонду бюджету

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів
Державний бюджет

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

загальний фонд

спеціальний фонд

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту
Усього

2

I. Трансферти до загального фонду бюджету

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

Додаток 5                  

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 16 лютого 2022 року №____

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код 

Класифікації 

доходу 

бюджету / Код 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту
Усього
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           УКРАЇНА 

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                                                          11 сесії VIII скликання  

                                      РІШЕННЯ  

                                     Проєкт 

від 16 лютого 2022 року № 

м.Перечин 

 
Про передачу в оренду 

приміщень 

 

З метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної 

власності  територіальної громади, відповідно до ст. 3, 6, 18 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 року №483, керуючись ст. 16, 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону №LLD001-

UA-20220110-46480 від 07.02.2022 року. 

 

2. Визначити переможцем аукціону на право оренди комунального майна – 

вбудоване приміщення (№47) на другому поверсі будівлі (А, АІІІ), 

загальною площею 63,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Перечин, 

вул.Ужанська, 9 – Гардера Віктора Михайловича  (ІПН****) з орендною 

платою на місяць в сумі 141,11 грн. строком на 5 років.  

 

3. Надати Гардеру Віктору Михайловичу  (ІПН ****) в оренду вбудоване 

приміщення (№47) на другому поверсі будівлі (А, АІІІ), що належить до 

комунальної власності Перечинської міської ради Закарпатської області 

та розташовані за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, 

вул.Ужанська, 9, загальною площею 63,7 кв.м, строком на 5 років за 

запропонованою ним ціною в сумі 141,11 грн. (сто сорок одна гривня 11 

копійок)  в місяць, враховуючи умови проведеного аукціону. 

 

4. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди 

вбудованих приміщень (№47) на другому поверсі будівлі (А, АІІІ), що 

розташовані за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 

9, загальною площею 63,7 кв.м, враховуючи дане рішення. Оприлюднити 

дане рішення відповідно до чинного законодавства на офіційному веб-
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сайті міської ради, внести інформацію про об’єкти оренди до електронної 

торгової системи.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій (Голова комісії:Кравець В.В.). 

 

 

Міський голова                                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

11 сесії VІII скликання  

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 лютого 2022 року № 

м.Перечин 

 

Про затвердження протоколів  

аукціону з продажу комунального майна та  

продаж комунального майна 

 

  Розглянувши протоколи про результати електронних аукціонів № UA-PS-

2022-01-19-000065-1  від 16.02.2022 року та UA-PS-2022-01-19-000068-1  від 

16.02.2022 р. керуючись  ст.ст. 15,24,26,27 Закону України “Про приватизацію 

державного і комунального майна”, ст.ст.25,26,60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону № UA-

PS-2022-01-19-000065-1 від 16.02.2022 року. 

2. Здійснити приватизацію об’єкту нерухомого майна комунальної 

власності – будівлі гуртожитку,  загальної площею 590,9 кв.м, розташованої за 

адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/2В, за 

результатами аукціону безпосередньо ______________________________ 

(Ідент. код ____________) за запропонованою ним ціною лоту, в сумі: 

_______________________ грн. (_____________________________________ 

гривень  00 копійок) без ПДВ.  

3. Продати об’єкт нерухомого майна комунальної власності – будівлю 

гуртожитку,  загальної площею 590,9 кв.м, розташованої за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/2В, за результатами 

аукціону безпосередньо ______________________________________ (Ідент. код 

________________) за ціною в сумі ________________________ грн. 

(_________________________________________________________________) 

без ПДВ, з урахуванням сплаченого гарантійного внеску та з такими 

зобов’язаннями: 

3.1 Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 26 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18 січня 

2018 року № 2269-VIII витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням 
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договору купівлі-продажу об’єкта приватизації здійснюються за рахунок 

покупця (необхідність нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 

нерухомого майна передбачена статтею 657 Цивільного кодексу України). 

3.2 Відповідно до частини 2 ст.26 Закону України «Про приватизацію 

державного комунального майна» від 18 січня 2018 року №2269-VIII витрати, 

пов’язані з проведенням оцінки майна в процесі приватизації у випадках, 

передбачених цим Законом об’єкта приватизації покупець відшкодовує органу 

приватизації. 

4. Доручити Перечинському міському голові укласти договір купівлі-

продажу будівлі гуртожитку,  загальної площею 590,9 кв.м, розташованої за 

адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/2В враховуючи 

дане рішення. 

5. Затвердити протокол про результати електронного аукціону № UA-

PS-2022-01-19-000068-1 від 16.02.2022 року. 

6. Здійснити приватизацію об’єкту нерухомого майна комунальної 

власності – будівлі майстерні,  загальної площею 91,4 кв.м, розташованої  за 

адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/15С, за 

результатами аукціону безпосередньо ______________________________ 

(Ідент. код ____________) за запропонованою ним ціною лоту, в сумі: 

_______________________ грн. (_____________________________________ 

гривень  00 копійок) без ПДВ.  

7. Продати об’єкт нерухомого майна комунальної власності – будівлю 

майстерні,  загальної площею 91,4 кв.м, розташованої за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/15С, за результатами аукціону 

безпосередньо ______________________________________ (Ідент. код 

________________) за ціною в сумі ________________________ грн. 

(_________________________________________________________________) 

без ПДВ, з урахуванням сплаченого гарантійного внеску та з такими 

зобов’язаннями: 

7.1 Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 26 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18 січня 

2018 року № 2269-VIII витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням 

договору купівлі-продажу об’єкта приватизації здійснюються за рахунок 

покупця (необхідність нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 

нерухомого майна передбачена статтею 657 Цивільного кодексу України). 

7.2 Відповідно до частини 2 ст.26 Закону України «Про приватизацію 

державного комунального майна» від 18 січня 2018 року №2269-VIII витрати, 

пов’язані з проведенням оцінки майна в процесі приватизації у випадках, 

передбачених цим Законом об’єкта приватизації покупець відшкодовує органу 

приватизації. 

8. Доручити Перечинському міському голові укласти договір купівлі-

продажу будівлі майстерні,  загальної площею 91,4 кв.м, розташованої за 

адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/15С враховуючи 

дане рішення. 
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9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій (Голова комісії: Кравець В.В.). 

 

Міський голова                                                                      Іван ПОГОРІЛЯК 
 


