
Порядок денний 

1 пленарного засідання 

10 сесії VIII скликання 

 

470. Про внесення змін до Регламенту роботи Перечинської міської ради VIII 

скликання. 

471. Про передачу на баланс комунального майна 

472. Про намір передачі комунального майна в оренду та включення до 

переліку. 

473. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд, на яких знаходиться нерухоме 

майно. 

474. Про відмову та надання дозволів на розроблення проєктів відведення 

земельних ділянок, призначених для ведення особистого селянського 

господарства. 

475. Про відмову та надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів. 

476. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки несільськогосподарського призначення в оренду. 

477. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

призначених для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд, та передачу земельних ділянок у власність. 

478. Про затвердження проєктів відведення земельних ділянок, призначених 

для ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва 

та передачу у власність земельних ділянок. 

479. Про затвердження проєктів відведення, надання в оренду земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення. 

480. Про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок. 

481. Про внесення змін в рішення сесій Перечинської міської ради. 

482. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки комунальної 

власності, на яку поширюється право земельного сервітуту. 

483. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель. 

484. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай). 

485. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у формі аукціону  на земельну ділянку площею 0,0010 га за кадастровим 

номером 2123210100:01:003:0255. 

486. Про затвердження схеми розташування земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель та 

споруд. 



487. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту м. Перечин 

Перечинської міської ради. 

488. Про взяття  в оренду частини приміщення. 

489. Про передачу ігрових комплексів на баланс відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради. 

490. Про надання дозволу на придбання транспортного засобу  

491. Про затвердження протоколу аукціону з продажу комунального майна та 

продаж комунального майна. 

492. Про передачу в оренду приміщень. 

493. Про звільнення суб’єктів господарювання від оплати вартості 

комунальних послуг при наданні послуг з організації харчування в закладах 

загальної середньої освіти  

494. Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Центр надання 

соціальних послуг Перечинської міської об’єднаної територіальної громади». 

495. Про внесення змін та затвердження цільових програм з питань розвитку 

місцевого самоврядування . 

496. Про звіти структурних підрозділів, комунальних закладів та підприємств 

Перечинської міської ради. 

497. Про звіт виконавчого комітету Перечинської міської ради за 2021 рік. 

498. Про затвердження звіту по виконанню бюджету міської територіальної 

громади за 2021 рік.  

499. Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2021 року №440 

«Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік». 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року № 470  

         м.Перечин 

 

Про внесення змін до Регламенту 

роботи Перечинської міської ради 

VIII скликання 

 

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 26, ч.2 ст.59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

законності, депутатської етики, протидії та запобігання корупції, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у Регламент роботи Перечинської міської ради VIII скликання, 

затвердженого рішенням від 26 листопада 2020 року №13(зі змінами від 

15.12.2021 року № 432) та викласти його в новій редакції згідно додатку 1 до 

даного рішення. 

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

питань законності, депутатської етики, протидії та запобігання корупції 

(Голова Тимко В.В.) 

 

 

Міський голова                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



Додаток 1  

до рішення Перечинської міської ради 

VIII скликання 

від 3 лютого 2022 року № 470 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ 

VIII скликання 

Розділ І. Загальні положення 

 

Розділ II.Сесія ради 

Глава 1. Порядок скликання сесії. 

Глава2. Загальні питання з організації роботи об’єднаної територіальної громади. 

Глава 3. Розпорядок роботи сесії. 

Глава 4. Порядок проведення сесії новообраної ради. 

Глава 5. Порядок денний сесії. 

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії. 

 

Розділ ІІI. Пленарні засідання ради 

Глава 1. Виключна компетенція ради 

Глава 2. Робочі органи сесії 

Глава 3. Ведення пленарних засідань 

Глава 4. Порядок надання слова 

Глава 5. Організація розгляду питань 

Глава 6. Прийняття рішень 

Глава 7. Порядок голосування пропозицій 

Глава 8. Таємне голосування 

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань 

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії 

 

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради 

Глава 1. Депутати 

Глава 2. Депутатські групи та фракції 

Глава 3. Міський голова та секретар ради 

Глава 4. Постійні комісії ради 

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії 

Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності ради 

Розділ V. Формування виконавчих органів ради 

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради 

Розділ VI. Здійснення контролю 

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради 

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради 

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і 

зауваження депутата 

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань 

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням 



Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням 

Глава 3. Дострокове припинення повноважень Міського голови 

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата 

Розділ IX. Заключні положення 

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього 

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 1. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається 

Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законодавчими актами, 

статутом територіальної громади, цим Регламентом та Положенням про постійні 

комісії ради. 

Стаття 2. Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, 

міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. 

Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування 

виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення 

контрольної діяльності, прийняття рішень та спеціальними процедура ми, 

процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради. 

Стаття 3. Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не 

володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його 

виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради, у 

випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної 

політики», або сам промовець. 

Стаття 4. Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час 

сесії, відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат ради надає 

представникам засобів масової інформації матеріали сесії, за винятком тих, які 

розглядаються за спеціальними процедурами. У разі порушення законодавства 

про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації 

рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. Засіб масової 

інформації, представник якого був позбавлений акредитації, має право 

запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання 

ради. 

На засіданнях ради можуть бути присутні особи за запрошенням, за викликом, 

депутати інших рад, обрані особи від виборчих округів, розміщених на території 

територіальної громади, на визначених для них місцях. 

Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує рада, викликаються 

безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них. 

Інші особи можуть бути присутні на пленарних засіданні ради за умови 

встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць 

позаду рядів місць для депутатів та осіб, визначених у пункті 3 цієї статті. 

Запис присутніх осіб проводить апарат ради і список передає головуючому. 

Стаття 5. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від 

публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не 

порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням 



головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається 

засідання. 

Стаття 6. Діяльність ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами 

роботи, які затверджуються радою та виконавчими органами з врахуванням 

пропозицій постійних комісій і депутатів ради, наукових установ та об’єднань 

громадян, органів територіальної самоорганізації громадян. 

Стаття 7. На будинку ради постійно піднімається Державний прапор України, а 

під час засідань ради в сесійному залі встановлюється Державний прапор України 

та прапор територіальної громади. 

Стаття 8. Кожне перше пленарне засідання ради нового скликання починається і 

останнє завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного Гімну 

України. 

Розділ ІІ. Сесія ради 

 

Глава 1. Порядок скликання сесії 

Стаття 9. Рада проводить свою роботу сесійно. 

Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних та інших 

комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями. 

Стаття 10. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, 

постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів 

ради, в апарат ради передається протокол засідання із зазначенням питань 

запропонованих до розгляду сесії. 

Глава 2. Загальні питання з організації роботи об’єднаної територіальної 

громади 

Стаття 11. Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь 

більше половини депутатів від загального складу ради, крім випадків, 

передбачених розділом VIII цього Регламенту. 

Глава 3. Розпорядок роботи сесії 

Стаття 12. У сесійний період пленарні засідання ради проводяться з 10.00 

години, якщо радою не буде прийнято іншого рішення. 

Останніх 30 хвилин депутати розглядають питання, внесені в «Різне» порядку 

денного сесії. 

Пленарне засідання ради може бути продовжено головуючим на засіданні. 

Глава 4. Порядок проведення сесії новообраної ради 

Стаття 13. Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою 

комісією не пізніш, як через місяць після обрання ради у правомочному складі. 

Стаття 14. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до початку 

першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про 

обраних депутатів. 

Стаття 15. Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового 

скликання та проектів інших документів, що виносяться на першу сесію, 

підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний міський голова 

утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради. 

Перше засідання робочої депутатської групи скликає новообраний міський голова 

не пізніш як за тиждень до початку першої сесії ради нового скликання. 



Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про постійні 

комісії ради. 

Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради. 

Про проведену роботу підготовча депутатська група готує інформацію на першу 

сесію ради. 

Стаття 16. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова територіальної 

виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського 

голови і визнання їх повноважень. 

До визнання повноважень депутатів як членів ради новообрана рада може 

приймати рішення тільки з питань відкриття сесії, обрання робочих органів сесії. 

Після визнання повноважень міського голови, йому передається ведення сесії. 

Стаття 17. На першій сесії ради головуючий пропонує депутатам розпочати 

формування постійних комісій, депутатських груп (фракцій) ради, дає пояснення 

про їх права і порядок формування. 

Формування депутатських груп (фракцій) та постійних комісій проводиться 

депутатами в пленарний та позапленарний час. 

Стаття 18. Сесії ради згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» можуть скликатися: 

 - міським головою; 

 - секретарем ради; 

 - однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради; 

 - постійною комісією ради. 

Стаття 19. Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням міського голови в 

міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення 

земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць. 

Апарат ради за 10 днів повідомляє депутатів про час скликання і місце 

проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії 

ради. Ця інформація обов’язково публікується на офіційному сайті ради 

https://pmr.gov.ua/. 

Стаття 20. Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності. 

Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані 

ініціаторами, надсилаються міському голові із зазначенням питань до порядку 

денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за 

три дні до початку сесії. 

Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів не 

пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та 

питань, які передбачається внести на розгляд ради. 

Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації. 

Глава 5. Порядок денний сесії 

Стаття 21. Проект порядку денного формується апаратом ради. 

Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного сесії можуть 

вноситись міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, 

депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, 

загальними зборами громадян, старостами. 

Стаття 22. Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на 

розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною 



постійною комісією та іншими постійними комісіями, крім випадків, 

передбачених цим Регламентом. 

Стаття 23. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються 

звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, яких рада відповідно утворює, 

обирає, призначає чи затверджує. 

До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, 

розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії . 

Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш 

як за день до сесії ради. 

Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть 

розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії. У 

виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, 

можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних 

комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу. 

Стаття 24. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, 

зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому міською радою 

більшістю голосів присутніх депутатів. 

Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії 

проводиться за скороченою процедурою. 

Стаття 25. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть 

розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, 

змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим 

після обговорення за скороченою процедурою. 

При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку 

денного з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття 

рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної 

постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу ради. 

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії 

Стаття 26. Секретар ради разом з апаратом ради організовує підготовку питань, 

що вносяться на розгляд сесії. У разі не утворення апарату ради його виконання, 

його функції у повному обсязі забезпечує секретар ради. 

Стаття 27. Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради, можуть 

вноситися міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, 

депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, 

членами територіальної громади у порядку місцевої ініціативи, старостами а 

також органами самоорганізації населення, трудовими колективами, політичними 

партіями і громадськими організаціями. 

Стаття 28. Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів зобов’язані 

надавати ініціаторам проектів рішень допомогу та інформацію, необхідну для 

підготовки даних питань. 

Стаття 29. Підготовлені проєкти рішень ради погоджуються головою профільної 

комісії ради. 

До рішення додаються також довідкові матеріали з технікоекономічним 

обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов’язані з витратами із міського 

бюджету та відчуженням комунального майна. 

Стаття 30. Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії 

ради проводять їх попереднє обговорення. 



За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і 

рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного 

рішення на сесії ради. 

Стаття 31. Проєкти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради, 

подаються до апарату ради, який не пізніше як за 8 днів до відкриття сесії 

доводить їх до відома депутатів. Проєкти рішень публікуються на офіційному 

веб-сайті Перечинської міської ради за 10 робочих днів до дня розгляду з метою 

прийняття. 

Стаття 32. Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, 

приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони 

вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії та 

завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в 

порядку їх надходження. 

 

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради 

 

Глава 1. Виключна компетенція ради 

Стаття 33. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, 

передбачені статтею 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Глава 2. Робочі органи сесії 

Стаття 34. Для забезпечення роботи пленарних засідань обираються робочі 

органи сесії з числа депутатів - лічильна комісія. 

Стаття 35. Лічильна комісія утворюється на пленарному засіданні на термін 

повноважень ради. 

На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу 

голову, заступника та секретаря комісії. 

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим 

голосуванням шляхом підняття руки або шляхом електронної системи поіменного 

голосування (ЕСПГ). 

У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії 

рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового 

члена (членів) або новий склад лічильної комісії. 

За дорученням ради функції лічильної комісії може виконувати секретар ради або 

міський голова. 

Стаття 36. Секретар обирається на першому пленарному засіданні сесії на термін 

повноважень ради. 

Секретар виконує наступні функції: 
 веде протокол пленарного засідання ради; 
 проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні 

питань порядку денного; 
 надає допомогу головуючому у веденні сесії ради; 
 проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу 

сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні; 
 забезпечує передачу вказаних документів виконавцям. 

У випадку відсутності на пленарному засіданні секретаря рада може за 

необхідності обрати на період даного пленарного засідання секретаря з числа 

присутніх депутатів. 



Глава 3. Ведення пленарних засідань 

Стаття 37. Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи 

сесії. 

Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до 

порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим 

Регламентом. 

Стаття 38. Конфлікт інтересів 

38.1. Міський голова, секретар, депутат міської ради, голова, заступник голови, 

депутат міської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень 

відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час 

засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. 

38.2. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, 

надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути 

неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з 

питань законності, депутатської етики, протидії та запобігання корупції. 

Стаття 39. Головуючий на пленарному засіданні ради: 

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в 

засіданнях ради; 

2) виносить на обговорення проекти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну 

назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на 

адресу ради; 

3) організовує розгляд питань; 

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу; 

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного 

промовця; 

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань; 

7) ставить питання на голосування, повідомляє його результати; 

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні; 

9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у 

відповідності з порядком денним сесії; 

10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні; 

11) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту. 

Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, 

зазначених у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів. 

Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових 

документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, 

підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів пропозицій 

від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем. 

Стаття 40. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому 

бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. 

1.Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням. 

На початку пленарного засідання ради і після кожної перерви головуючий 

проводить реєстрацію депутатів.  

2.На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість 

депутатів, відсутніх з поважних причин. 



3. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за 

даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає 

відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку 

переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання. 

4.На вимогу депутатської групи (фракції) головуючий проводить реєстрацію 

депутатів, присутніх на засіданні.  

Якщо голосування не може проводитися у зв’язку з відсутністю на засіданні 

необхідної кількості депутатів, головуючий закриває засідання з додержанням 

положень пункту 3 цієї статті. 

Стаття 41. На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок 

денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до 

порядку денного пленарного засідання. 

Стаття 42. За рішенням ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, 

пов’язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання. Якщо з 

цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це 

приймається без обговорення. 

До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити 

повідомлення раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі 

повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання. 

Глава 4. Порядок надання слова 

Стаття 43. Час, який надається для доповіді – до 15 хвилин, співдоповіді і 

заключного слова – до 5 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних 

виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, 

для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, 

резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, 

процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, 

повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» - до 2 

хвилин. 

Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 

1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, рада 

приймає рішення без обговорення більшістю голосів депутатів. У разі 

необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою 

більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для 

виступу. 

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час 

обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього 

питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням 

скоротити або закінчити виступ. 

Стаття 44. Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після 

закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності 

обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою. 

Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада 

без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для 

обговорення. 

Стаття 45. Запис депутатів або іншої особи на виступ проводиться шляхом 

відповідно звернення до секретаря сесії. 



Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається 

головуючому. 

Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення 

депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба. 

Стаття 46. В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують 

юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику 

юридичної служби. 

Стаття 47. Кожна з депутатських груп (фракцій) має гарантоване право на 

постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного 

свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. 

Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово 

для виступу. 

Стаття 48. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу 

головуючого. 

Стаття 49. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому 

надано слово. 

Депутат та головуючий може виступити на засіданні ради з одного і того ж 

питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів. 

Слово щодо порядку ведення пленарного засідання ради, питань про 

неприйнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень 

надається головуючим позачергово, але не перериваючи промовця. 

Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно. 

Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає 

слово для запитань депутатам від різних зареєстрованих депутатських груп 

(фракцій). 

Стаття 50. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому 

слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від 

депутатської групи (фракції) – зазначає і її назву. 

Стаття 51. Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 30 

хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими 

заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому, як правило, не проводиться. 

Глава 5. Організація розгляду питань 

Стаття 52. Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає: 

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них; 

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на 

них; 

3) виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної 

постійної комісії; 

4) виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої 

думки; 

5) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції); 

6) виступи депутатів; 

7) оголошення головуючим про припинення обговорення; 

8) заключне слово співдоповідачів і доповідача; 

9) уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного 

питання і будуть ставитися на голосування; 

10) виступи депутатів з мотивів голосування. 



Стаття 53. У необхідних випадках, визначених радою, та інших прямо 

зазначених в Регламенті питань, приймаються після скороченого обговорення, 

яке включає: 

1) запитання доповідачу, співдоповідачам, і відповіді на них; 

2) виступ голови або представника від профільної постійної комісії; 

3) виступи двох депутатів, які підтримують рішення, та двох депутатів, які його 

не підтримують; 

4) уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли і будуть 

ставитися на голосування; 

5) виступи депутатів з мотивів голосування. 

З питань, по яких непотрібно проводити обговорення, з процедурних та 

організаційних питань щодо ведення сесії, рада приймає рішення без 

обговорення. 

Стаття 54. Рішення про необхідність обговорення рада приймає більшістю 

голосів від присутніх. 

Стаття 55. Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним 

зверненням депутата. 

Стаття 56. Депутат, група депутатів (фракцій) або постійна комісія можуть 

подати на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному 

засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії. 

Стаття 57. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися: 

1) пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду 

питання; 

2) пропозиції, поправки постійних комісій, депутатських груп (фракцій), 

депутатів. 

Стаття 58. Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги 

виголосити їх у зв’язку з припинення обговорення, передаються і включаються в 

протокол. 

Глава 6. Прийняття рішень 

Стаття 59. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у 

формі рішень. 

Стаття 60. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні більшістю 

депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом. 

При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається 

міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується 

його голос. 

Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної 

власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у 

користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику 

розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не 

менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. 

Двома третинами голосів депутатів ради від загального складу  вважати 15 

голосів ( в тому числі голос міського голови). 

Стаття 61. Рішення ради приймається відкритим, поіменним або таємним 

голосуванням. 



Стаття 62. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному 

засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання 

допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті. 

Рішення ради про припинення обговорення на пленарному засіданні може 

прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів. 

Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у 

відповідних постійних комісіях. 

Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному 

для таємного голосування місці. 

Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються 

відхиленими. 

Стаття 63. Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за 

скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються 

питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а 

також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх 

попередньої підготовки в постійних комісіях. 

Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, 

рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів 

від присутніх на пленарному засіданні. 

Стаття 64. Рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала 

більшість від загального складу ради. 

У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися 

переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це 

проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні. 

Стаття 65. Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, 

яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене 

депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проект 

того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення. 

Стаття 66. Рішення ради приймаються відкритим, поіменним голосуванням 

шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. 

Для голосування ЕСПГ відводиться 10 секунд для кожної позиції. 

Всі рішення приймаються радою відкритим голосуванням, крім випадків, коли 

законом чи Регламентом встановлено таємне голосування. 

Стаття 67. Рішення ради може бути зупинено міським головою у відповідності 

до частини четвертої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Стаття 68. Прийняті радою рішення розмножуються і передаються у всі постійні 

комісії та видаються депутатам за їх вимогою через 10 календарних днів після 

закінчення відповідного пленарного засідання. 

Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження ефективності 

регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності. 

Стаття 69. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям 

і установам, посадовим особам не пізніш як у десятиденний строк після їх 

прийняття. Рішення ради підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але 

не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. 



Стаття 70. Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які 

розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій 

особі у встановленому порядку, підписуються такою особою. 

Глава 7. Порядок голосування пропозицій 

Стаття 71. Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться таким 

чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них. 

Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не 

може перериватися розглядом інших питань порядку денного. 

Стаття 72. Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про 

перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є 

спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів. 

Стаття 73. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки. 

Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо 

обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх на 

голосування. 

Пропозиції і поправки повинні проходити юридичну експертизу, яку на 

пленарному засіданні дає представник від юридичної служби. 

Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на 

голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству. 

Стаття 74. Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку 

надходження. 

Стаття 75. Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо 

немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи 

пропозиції окремо. 

Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і 

прийняте рішення. 

Стаття 76. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може 

його переривати. Спочатку голосування і до оголошення його результатів слово 

нікому не надається. 

В разі порушення процедури голосування або виникнення перешкоди під час 

його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.  

Голосування проводиться за допомогою підняття рук  або шляхом 

електронної системи поіменного голосування (ЕСПГ) при проведенні відкритого 

голосування або бюлетенями при проведенні таємного голосування. 

Поіменне голосування проводиться шляхом оголошення позиції депутата: в ході 

голосування Головуючий ставить на голосування по черзі проект рішення: хто 

«Проти», «Утримався», «Не голосую». Лічильна комісія вносить прізвища 

депутатів хто «Проти», «Утримався», «Не голосую» до протоколу голосування. 

 Голоси усіх інших депутатів, присутніх на пленарному засіданні, зараховуються 

«За». В разі голосування ЕСПГ депутати голосують пультом голосування 

«За»(зелена кнопка), «Утримався»(жовта кнопка), «Проти» (червона кнопка). 

Процедурні питання та прийняття проєкту рішення за «основу» проводяться 

шляхом підняття рук. 

Стаття 77. В будь-який час депутат може звертатись з такими пропозиціями 

щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради: 

- щодо перерви у пленарному засіданні; 

- щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного; 



- про припинення обговорення питання порядку денного; 

- про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним; 

- про перенесення питання порядку денного; 

- про повторний розгляд сесійного питання. 

Стаття 78. Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись 

на обговорення і голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід 

організовувати голосування з дотриманням черговості. 

Стаття 79. Виступи щодо регламенту не повинні тривати довше ніж 3 хвилини і 

обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з Регламентом і у 

відповідності з ним, а не самих питань. 

Стаття 80. При розгляді пропозицій щодо регламенту надається можливість 

представнику кожної депутатської групи та фракції висловити свою думку «за» 

чи «проти». 

Стаття 81. Головуючий може повторно висловити свою думку щодо 

відповідного пункту Регламенту перед повторним голосуванням. 

Стаття 82. Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше 

трьох разів, крім випадків, передбачених Регламентом. 

Глава 8. Таємне голосування 

Стаття 83. З визначених радою питань може проводитися таємне голосування. 

Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів 

від загального складу ради. 

Стаття 84. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, 

передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

Стаття 85. Таємне голосування організовує лічильна комісія. 

Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії. 

Стаття 86. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на 

голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. У 

бюлетень для таємного голосування по проєкту рішення ради вноситься запис 

«підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, нижче – запис «не підтримую 

рішення» і праворуч порожній квадрат, ще нижче – запис «утримуюсь» і 

праворуч порожній квадрат. 

На кожному бюлетені для таємного голосування має бути підпис голови 

лічильної комісії 

Стаття 87. Час і місце проведення голосування, а також організація голосування 

встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів. 

Стаття 88. Лічильна комісія перед початком голосування: 

- одержує від секретаря ради складений в алфавітному порядку список усіх 

депутатів, повноваження яких визначені дійсними; 

- організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування; 

- опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для 

повного дотримання таємниці волевиявлення; 

 - знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі. 

Стаття 89. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного 

голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна 

знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування. 



Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише 

членами лічильної комісії. 

Стаття 90. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає 

протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. 

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування. 

Стаття 91. На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного 

голосування головуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах 

(погодженні) називає кандидатури, обрані (погоджені) на посади. 

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань 

Стаття 92. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, 

зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати 

образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних 

і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про 

неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні. 

Депутат або представник депутатської фракції, групи, на адресу яких були 

виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова 

для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику 

депутатської фракції групи відразу після звернення. 

Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій 

виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова. 

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з 

обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, 

головуючий після попередження позбавляє його слова. 

Стаття 93. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного 

засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. 

Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, 

присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати 

депутату залишити зал. 

Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до 

виконання депутатом його вимог. 

Стаття 94. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні 

засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання. 

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії 

Стаття 95. Матеріали сесії складаються з протоколу. 

Стаття 96. Протокол сесії повинен містити: 

1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, дату і місце її проведення, 

час початку і закінчення; 

2) загальне число депутатів ради, кількість присутніх, список запрошених на 

сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії; 

3) порядок денний і регламент часу роботи; 

4) прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих; 

5) результати голосування і прийняті рішення; 

6) запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах. 

До протоколу сесії додаються: 

1) тексти доповідей і співдоповідей; 



2) тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з 

припиненням обговорення питань; 

3) список присутніх на сесії депутатів; 

4) поправки і доповнення до проектів рішень; 

5) довідки, зауваження. 

Стаття 97. Протоколи сесій ради підписуються головуючим та секретарем. 

Протокол сесії ради оформляється не пізніше 30 днів після завершення сесії ради. 

 

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради 

 

Глава 1. Депутати 

Стаття 98. Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах визначаються 

законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, Положеннями про 

постійні комісії ради і цим Регламентом. 

Стаття 99. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного 

оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради 

рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються 

в день відкриття першої сесії ради нового скликання. 

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, 

передбачених Законом. 

Стаття 100. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної 

та інших комісій ради, до складу яких його обрано. 

Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється: 

- в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій; 

 - в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо 

розглядаються постійною комісією; 

- виступах з питань, які розглядаються; 

- внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради; 

- ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій; 

- ініціюванні питань до порядку денного сесії; 

- підготовці проєктів рішень; 

- організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до 

компетенції постійної комісії, в якій працює депутат; 

- підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед міською радою; 

- інформації виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією, 

тощо. 

Стаття 101. Відповідно до частини 10 статті 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» і цього Регламенту ради депутат за рішенням ради 

може вести пленарне засідання сесії. В цьому випадку цей депутат підписує 

протокол і прийняті рішення ради. 

Стаття 102. Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих 

питань до порядку денного. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні 

відповідної постійної комісії. Про включення чи невключення запропонованих 

депутатом питань до порядку денного сесії, вирішує постійна комісія. 

Стаття 103. Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та 

депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 



21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в розділі VII цього 

Регламенту. 

Стаття 104. Для роботи депутатів на виборчих округах, зустрічей з виборцями 

кожного місяця у встановлений радою день проводиться «День депутата». Він 

проводиться в приміщеннях, які визначаються виконкомом ради з врахуванням 

пропозицій та згоди депутатів, і виділяються кожному з них підприємствами, 

установами та організаціями, які розташовані на території виборчого округу. 

Стаття 105. Крім інформації виборців про роботу ради, її органів, депутатами 

розглядаються пропозиції, заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян. 

Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх 

вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, 

заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань 

громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані 

розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити 

заявника, а також депутата. 

Стаття 106. Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний 

звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, і перед колективами та 

об’єднаннями громадян. 

Стаття 107. Депутат як представник інтересів територіальної громади, 

 здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил 

депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

Стаття 108. Постійна комісія ради з питань законності, депутатської етики, 

протидії та запобігання корупції, в разі надходження до ради листів, заяв, 

звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в 

статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових 

повідомлень депутатів, розглядає наведені факти. В разі систематичного 

порушення депутатом норм депутатської етики, пропуску протягом року більше 

половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії , інших вимог, 

передбачених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

постійна комісія з питань законності, депутатської етики, протидії та запобігання 

корупції згідно із статтею 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

вносить пропозиції про ініціювання питання щодо відкликання депутата на 

пленарне засідання ради. 

Стаття 109. Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав 

депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад». 

Глава 2. Депутатські групи та фракції 

Стаття 110. Депутати ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські 

групи (фракції) за умови, що до складу кожної із них входить не менше як 3 

депутата. Депутатські групи формуються як на партійній, так і на позапартійній 

основі. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, 

називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть 

входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи 

відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, 



об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань 

державного і соціально-економічного розвитку, місцевого самоврядування. 

Стаття 111. Депутатські групи (фракції) не можуть формуватися для захисту 

приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів. 

Стаття 112. Діяльність депутатських груп (фракцій) здійснюється в межах 

Конституції і законів України і спрямована на вирішення питань місцевого 

самоврядування. Порядок їх роботи, умови вступу і виходу депутатів з груп 

(фракцій) визначається самою депутатською групою (фракцією). 

Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської 

групи (фракції). Міський голова і секретар ради не можуть входити до складу 

жодної депутатської групи (фракції). 

Стаття 113. Депутатські групи (фракції) ради можуть формуватися і 

реорганізовуватися протягом повноважень ради відповідного скликання. 

Стаття 114. Депутатська група (фракція) реєструється радою на пленарному 

засіданні за поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), до якого 

додається підписане депутатами цієї групи (фракції) письмове повідомлення про 

сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, персонального 

складу та партійної належності членів групи (фракції) та депутатів, які 

уповноважені представляти групу (фракцію). 

Рішення про об’єднання депутатів у групу (фракцію) доводиться до відома 

депутатів головуючим під час пленарного засіданні ради. 

У раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної 

політичної партії, депутати від якої обрані до ради. 

Депутатська група (фракція) не може використовувати повну чи скорочену назву 

існуючої депутатської групи (фракції) ради. 

Стаття 115. Після реєстрації депутатської групи (фракції) на пленарному 

засіданні сесії головуючий інформує депутатів про сформування такої групи 

(фракції), її кількісний склад. В тому ж порядку повідомляється про зміни в 

складі депутатських груп (фракцій). 

Стаття 116. Діяльність депутатської групи (фракції) також припиняється у разі 

прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської 

групи (фракції) чи після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в 

депутатську групу (фракцію), або строку повноважень ради відповідного 

скликання. 

Стаття 117. Депутатські групи (фракції) можуть приймати участь в 

попередньому обговоренні кандидатур до складу виконавчого комітету ради, 

керівників інших органів ради, яких вона затверджує, розгляді питань, які 

виносяться на сесію, вносити відповідні пропозиції щодо рішень ради, мають 

гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного 

на пленарних засіданнях ради. Пропозиції груп (фракцій) носять 

рекомендаційний характер. 

Стаття 118. Голова депутатської групи (фракції) обирається депутатами, що 

входять до складу даної депутатської групи (фракції ) на зборах групи (фракції ) 

більшістю від загального складу групи (фракції ). 

Глава 3. Міський голова та секретар ради 

Стаття 119. Міський голова є головною посадовою особою територіальної 

громади міста, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого 



права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній 

основі. 

Стаття 120. Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, 

підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і 

відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради 

повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним 

органам виконавчої влади. 

Стаття 121. Міський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних 

засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 10 статті 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює 

її як юридичну особу. 

Стаття 122. Повноваження міського голови визначені Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної 

громади і цим Регламентом. 

Стаття 123. Міський голова може в установленому Законом порядку зупинити 

дію рішень ради та її виконавчого комітету. 

Стаття 124. На міського голову поширюються повноваження та гарантії 

депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». 

При встановленні результатів голосування до загального складу ради 

включається голос міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні 

ради, і враховується його голос. 

Стаття 125. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково в 

порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

Стаття 126. Секретар ради обирається за пропозицією міського голови з числа її 

депутатів не пізніше як на 2-й сесії на строк повноважень ради та працює в ній на 

постійній основі. 

Стаття 127. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за 

пропозицією міського голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом 

таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради. 

Стаття 128. Повноваження секретаря ради визначені Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, цим 

Регламентом. 

Стаття 129. На міського голову та секретаря ради поширюються обмеження, 

визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

запобігання корупції». 

Глава 4. Постійні комісії ради 

Стаття 130. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і 

діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради 

визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положенням про постійні комісії ради та Регламентом. 

Стаття 131. Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії 

ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії 

за поданням міського голови та за згодою депутатів. 

Стаття 132. Кількісний склад комісії визначається радою, але на менше 3 членів 

в кожній комісії. Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі 



необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний 

склад. 

Стаття 133. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний 

радою, як за поданням міського голови, так і за пропозицією членів постійної 

комісії, в якій працює голова комісії. 

Голова постійної комісії може бути також відкликаний міською радою за його 

проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті. 

Стаття 134. Координує роботу постійних комісій ради секретар ради. 

Стаття 135. Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії 

формує голова комісії за поданням міського голови, секретаря ради, депутатів не 

пізніше, як за добу до засідання комісії. 

Стаття 136. Проєкти рішень ради з питань внесених на засідання постійних 

комісій приймаються, як правило, один раз. Для повторного розгляду питання 

виконавець викладає письмове обґрунтування необхідності розгляду та погоджує 

його з міським головою або секретарем ради і головою постійної комісії. 

Стаття 137. Порядок денний та регламент роботи постійної комісії 

затверджується на початку засідання більшістю голосів від загального складу 

постійної комісії. 

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради 

Стаття 138. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з 

числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою 

питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. 

Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. 

Стаття 139. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, 

вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини 

депутатів від загального складу ради. 

Стаття 140. Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє 

їх від роботи в постійних комісіях ради. 

Стаття 141. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як 

правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії 

та залучені комісією для участі в її роботі, - спеціалісти, експерти, інші особи – не 

повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою. 

Стаття 142. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з 

моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї 

комісії, а також у разі прийняття повноважень ради, яка створила цю комісію. 

Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності ради 

Стаття 143. Рада, постійні та тимчасові контрольні комісії, депутатські групи та 

фракції ради проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують 

населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію 

наказів виборців. 

Стаття 144. Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації звіту 

засідань на офіційному веб-сайті https://pmr.gov.ua/, інших засобах масової 

інформації. В необхідних випадках, за рішенням ради, її засідання можуть 

транслюватись на площу перед приміщенням, де відбувається пленарне засідання 

ради. 



Стаття 145. Депутати для висвітлення позиції з того чи іншого питання, 

пов’язаного з їх депутатською діяльністю, не рідше одного разу на квартал мають 

гарантоване право виступу в інформаційному бюлетені ради. 

Підставою для такого виступу є письмове повідомлення на ім’я міського голови, 

яке надається не пізніше, ніж за 7 днів до дня оприлюднення інформації 

 

Розділ V. Формування виконавчих органів ради 

 

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради 

Стаття 146. Порядок формування виконавчих органів ради визначається Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Стаття 147. Міський голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів 

про кандидатів до складу виконавчого комітету, після чого проводить 

голосування по кожній кандидатурі окремо. 

Стаття 148. Міський голова мотивовано може зняти з розгляду запропоновану 

ним кандидатуру в будь-який момент, але до переходу ради до голосування щодо 

неї. 

Стаття 149. У разі, коли хтось з кандидатів до складу виконавчого комітету чи 

всі кандидатури не дістали підтримки, необхідної більшості депутатів, міський 

голова повторно вносить раді пропозиції щодо персонального складу 

виконавчого комітету чи окремих його членів. 

Стаття 150. Головуючий надає пропозицію про обговорення та формування 

структури виконавчих органів ради і коли отримає підтримку більшості 

депутатів, голосування проводиться після обговорення. 

 

Розділ VI. Здійснення контролю 

 

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради 

Стаття 151. Рада відповідно до визначених Законом повноважень безпосередньо 

або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії) здійснює 

контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла. 

Стаття 152. Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії 

здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та 

чинним законодавством. 

Стаття 153. За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат 

ради та виконкому надає інформацію про хід виконання рішень та періодично 

інформує раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з 

контролю виконаних рішень. 

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради 

Стаття 154. Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється 

постійними комісіями ради. 

Стаття 155. Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету 

ради визначається Регламентом виконавчого комітету ради. 

 

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. 

 

Пропозиції і зауваження депутата 



Стаття 156. Депутат має право звернутися з депутатським зверненням 

(викладеною в письмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії), вжити 

заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, пов’язаних з його депутатською 

діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та 

контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності, розташованих на території територіальної громади. 

Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у 

десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки 

порушених питань – не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані 

письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження. 

Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, 

керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське 

звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять 

календарних днів. 

Стаття 157. Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на 

адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються в апараті ради. 

Стаття 158. Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого 

звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб ради і її 

органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно 

від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території 

територіальної громади, голови районної державної адміністрації, його 

заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання 

ради. 

Стаття 159. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів 

попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. 

Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. По 

ньому проводиться обговорення і приймається рішення. 

Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного. 

Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні ради 

головуючим. Міський голова доводить текст звернення до адресата. 

Стаття 160. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати 

усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою 

відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення. 

Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні 

ради, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає не 

менше ¼ присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто 

запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит 

радою, і вони або уповноважені ними особи мають право бути на цьому засіданні. 

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає 

відповідне рішення. 

Стаття 161. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або 

передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її 

дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і 

підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, 



установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці 

пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду 

повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили 

зауваження, а також відповідну раду. 

 

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань 

 

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням 

Стаття 162. На основі прогнозованого виконавчим апаратом ради розвитку 

соціально-економічного стану на наступний період, бюджетних запитів головних 

розпорядників коштів фінансове управління ради у відповідності із статтями 75, 

76 Бюджетного кодексу України складає проект бюджету на наступний 

бюджетний період у місячний термін після отримання показників міжбюджетних 

трансфертів, затверджених Верховною Радою України при прийнятті проекту 

Закону про Державний бюджет України у другому читанні. 

Стаття 163. Проєкт бюджету на наступний рік подається на розгляд виконавчого 

комітету. Схвалений проєкт бюджету виноситься на попередній розгляд 

постійних комісій ради. 

Стаття 164. З доповіддю на засіданнях всіх постійних комісій про проєкт 

бюджету виступає начальник фінансового управління або особа, яка виконує його 

обов’язки. На ознайомлення депутатів з проєктом бюджету дається не менше 10 

днів. 

Стаття 165. Постійні комісії розглядають подані документи, після чого вони 

передають свої поправки до проєкту бюджету в постійну комісію з питань 

планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. 

Стаття 166. Якщо постійна комісія виносить пропозицію про збільшення 

видатків або скорочення доходів, вона зобов’язана запропонувати на ту ж саму 

суму коштів відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або 

скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії подають до кожної 

поправки письмове обґрунтування. 

Стаття 167. Постійна комісія з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій попередньо вивчає і розглядає на своєму 

засіданні поданий проєкт бюджету на наступний рік, а також розглядає поправки 

і пропозиції, які надійшли від інших постійних комісій ради. 

Постійна комісія готує висновки з розглянутих питань і спільно з фінансовим 

управлінням розробляє остаточний варіант проєкту рішення ради. Засідання 

проводиться не пізніше ніж за 2 дні до пленарного засідання ради. 

Фінансове управління ради готує таблицю про підтримані пропозиції депутатів, 

груп, фракцій та постійних комісій і перелік відхилених пропозицій до бюджету з 

вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій. 

Стаття 168. На розгляд ради схвалений проєкт бюджету подається виконавчим 

комітетом. Співдоповідь з проєкту бюджету робить голова постійної комісії з 

питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку або 

призначений постійною комісією депутат, який входить до її складу. 

Стаття 169. Після обговорення проєкту бюджету, в якому обов’язково беруть 

участь представники від всіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада 

приймає рішення про затвердження бюджету. 



Стаття 170. Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює 

рада як безпосередньо, так і через постійну комісію з питань планування 

бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, інші постійні комісії 

ради можуть проконтролювати виконання статей бюджету відповідно до їх 

компетенції. 

Стаття 171. З додержанням вимоги частини 1 статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» фінансове управління щоквартально подає на 

розгляд ради письмові звіти про хід та результати виконання бюджету. 

Рішення про звіт приймається після його попереднього розгляду на засіданнях 

постійних комісій і виконавчого комітету ради. Порядок розгляду виконання 

бюджету аналогічний порядку підготовки бюджету на наступний рік. 

Стаття 172. Після закінчення бюджетного року, виконавчий комітет подає на 

затвердження ради, не пізніше 1 кварталу поточного року, письмовий звіт про 

виконання бюджету за минулий рік. 

Стаття 173. Попередньо письмовий звіт розглядається постійними комісіями, які 

готують відповідні висновки і подають їх для узагальнення в постійну комісію з 

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. 

Стаття 174. Постійна комісія з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій розглядає звіт про виконання бюджету за 

минулий рік, висновки інших комісій і спільно з фінансовим управлінням готує 

остаточний варіант проєкту рішення ради про затвердження звіту. 

Стаття 175. Після доповіді начальника фінансового управління ради та після 

інформації голови постійної комісії з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій про виконання бюджету і відповідей на 

запитання, рада приймає рішення щодо звіту про виконання бюджету. 

Стаття 176. У двомісячний термін після завершення першого, другого, третього 

кварталів та у тримісячний термін після завершення року на офіційному веб-сайті 

міської ради публікують квартальний чи річний звіт про хід і результати 

виконання бюджету. Звіт, що відповідає за формою затвердженому бюджету, 

подає до газети фінансове управління ради. Звіт про використання резервного 

фонду публікується окремо. 

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням 

Стаття 177. Формування програми соціально-економічного і культурного 

розвитку відбувається паралельно з підготовкою проєкту бюджету на наступний 

рік, виходячи з фінансових можливостей. 

Стаття 178. Проєкти програм складають виконавчі органи ради, до компетенції 

яких входить питання цільових програм. 

Стаття 179. Зазначені документи направляються для попереднього розгляду і 

підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям ради. 

Висновки, поправки і пропозиції з письмовим обґрунтуванням непрофільних 

постійних комісій в письмовій формі направляються в постійну комісію з питань 

планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. 

Стаття 180. Постійна комісія з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій після надходження проєктів програм і 

пропозицій постійних комісій готує висновки щодо повноти фінансового 

обґрунтування і забезпечення програм, які приймаються. 



Стаття 181. Проєкт рішення ради про затвердження програм готують відповідні 

виконавчі структури ради спільно з профільними постійними комісіями. 

Стаття 182. Проєкти програм на розгляд ради подаються виконавчим комітетом, 

а співдоповіді роблять голови відповідних постійних комісій. 

Після обговорення програм, в якому в обов’язковому порядку беруть участь 

представники від усіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада 

приймає рішення про затвердження цих програм. 

Стаття 183. В разі незатвердження радою програми, вона відправляється в 

постійні комісії і виконком на доопрацювання. 

Стаття 184. Протягом поточного року до програми соціально-економічного і 

культурного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і 

доповнення на основі спільно прийнятого рішення виконавчого комітету і 

постійної комісії з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку 

та інвестицій:з наступним затвердженням радою. 

Стаття 185. Контроль за ходом виконання програми соціально-економічного і 

культурного розвитку, інших цільових програм рада здійснює як безпосередньо, 

заслуховуючи інформації, звіти відповідних виконавчих органів з цих питань, так 

і через постійні комісії відповідно до їх компетенції. 

Стаття 186. Виконання програми соціально-економічного і культурного 

розвитку, інших цільових програм розглядається радою періодично, але не рідше 

як два рази на рік, інших цільових програм, не рідше одного разу на рік. 

Стаття 187. Виконання програм і прийняті радою рішення з цього приводу 

підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті ради https://pmr.gov.ua/ як 

звіт перед територіальною громадою. 

Глава 3. Дострокове припинення повноважень міського голови 

Стаття 188. Підставами для розгляду питання про дострокове припинення 

повноважень міського голови за порушення ним Конституції або законів України, 

прав і свобод громадян, незабезпечення здійснення наданих йому повноважень є 

наявність рішень суду про визнання розпоряджень, дій чи бездіяльності 

місьського голови незаконними. 

Стаття 189. Питання про дострокове припинення повноважень міського голови 

можуть винести на розгляд ради не менш як половина депутатів від загального 

складу ради. Ініціатори подають обґрунтовану заяву в письмовій формі, завірену 

власноручними підписами. 

Стаття 190. В цьому випадку сесія ради скликається на вимогу групи депутатів, 

яка ініціює дострокове припинення повноважень міського голови, і є 

правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь не менше 2/3 депутатів 

від загального складу ради. 

Стаття 191. Під час розгляду цього питання сесію відкриває і веде секретар ради, 

а в його відсутності – призначений сесією депутат. 

Стаття 192. Доцільність розгляду радою питання про дострокове припинення 

повноважень міського голови попередньо розглядається постійними комісіями 

ради, виконавчим комітетом, виконавчими органами ради з обов’язковим 

прийняттям обґрунтованого рішення. 

Стаття 193. Рішення про дострокове припинення повноважень міського голови 

приймається таємним голосуванням після обговорення цього питання на сесії 

ради не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. 



Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата 

Стаття 194. Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття 

рішення ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними 

документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі: 

1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус 

депутатів місцевих рад» порядку; 

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за 

межі України; 

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією 

України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з 

виконанням депутатських повноважень; 

4) обрання його депутатом до іншої місцевої ради; 

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено 

до позбавлення волі; 

7) його смерті. 

Стаття 195. Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за 

рішенням ради у зв’язку з отриманням радою: 

1) копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким 

депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі; 

2) особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень. При 

цьому рада, за поданням постійної комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції розглядає 

відповідний вирок суду або заяву депутата на черговій сесії і приймає рішення 

про припинення повноважень депутата. 

Стаття 196. Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, 

передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», коли достроково припиняє своє повноваження рада. 

Стаття 197. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини 

пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, 

невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада 

може, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого 

депутата. 

Відкликання депутата виборцями проводиться у порядку, встановленому Законом 

України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до підстав, 

викладених у статті 37 вказаного Закону. 

Стаття 198. Про прийняте рішення щодо дострокового припинення повноважень 

депутата рада повідомляє виборців відповідного виборчого округу через засоби 

масової інформації. 

 

Розділ IX. Заключні положення 

 

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього 

Стаття 199. Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про 

його затвердження. 



Стаття 200. Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до 

Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше 

ніж на 5 день після їх прийняття. 

Стаття 201. Постійна комісія ради з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції готує та 

узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на 

розгляд ради. 

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради 

Стаття 202. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її 

органів забезпечується апаратом ради та виконкому. 

Керівництво апаратом ради та виконкому здійснює міський голова. 

  

Секретар міської ради                                                           Галина ГАЄВСЬКА 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року № 471 

       м.Перечин 

 

Про передачу 

на баланс комунального майна 

 

Відповідно до ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної 

власності, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 

передати на баланс Перечинської міської ради Закарпатської області за актом 

прийому-передачі споруду (котельню) Перечинської дитячої музичної школи, 

що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, 

вул.Ужгородська, 91. 

1.1. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Перечинської міської ради здійснити заходи щодо взяття на баланс 

Перечинської міської ради Закарпатської області споруду (котельню) 

Перечинської дитячої музичної школи, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул. Ужгородська, 91 згідно акту 

прийому-передачі. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова 

Кравець В.В.). 

 

 

Міський голова                                                                  Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

від 03 лютого 2022 року № 472  

         м.Перечин 

 

Про намір передачі комунального 

майна в оренду та включення до переліку 

 

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», лист командира військової 

частини А7080 від 18.01.22 №302 міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Передати в оренду Квартирно-експлуатаційному відділу м. Мукачево будівлю 

(загальною площею 536,3 кв.м) та споруди Перечинської дитячої музичної 

школи, що знаходяться за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, 

вул.Ужгородська, 91 на строк 5 років з орендною платою 1 грн. в рік. 

2. Включити потенційний об’єкт оренди будівлю(загальною площею 536,3 кв.м)  

та споруди Перечинської дитячої музичної школи, що знаходиться за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужгородська, 91 до Переліку другого 

типу відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна». 

3. Здійснити заходи щодо передачі об’єкту визначеного даним рішенням в оренду 

відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» (здійснення оцінки (переоцінки) та ін). 

4. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства на 

офіційному веб-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   



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року № 473  

         м.Перечин 
 

Про надання дозволів на розроблення  

проєктів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок для будівництва і обслуговування  

житлових будинків, господарських будівель і споруд, 

на яких знаходиться нерухоме майно  

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 

81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 

142 глави  22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що 

підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Мараморощаку Івану Івановичу, жит. с. Сімерки, вул. ***, *, дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд, площею 0,25 га, яка розташована в с. Сімерки, вул. Центральна, 130 

А. 

2. Надати Малошу Івану Івановичу, жит. с. Сімерки, вул. ***, *, дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд, площею 0,25 га, яка розташована в с. Сімерки, вул. Центральна, 185. 

3. Надати Желізка Надії Федорівні, жит. с. Ворочово, вул.****,*, дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд, площею 0,0850 га, яка розташована в с. Ворочово, вул. Підгірна, 38. 

4. Надати Пастеляку Михайлу Івановичу, жит. с. Ворочово, вул. ***,*, дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд, площею 0,1235 га, яка розташована в с. Ворочово, вул. Ворочівська, 

22. 

5. Надати Поповичу Мирославу Євгеновичу, жит. м. Ужгород, вул. ***, *, дозвіл 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд, площею 0,25 га, яка розташована в с. Зарічево, вул. Партизанська, 32. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 

10 сесії VIIІ скликання 
РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року № 474 

м.Перечин 

 

Про відмову та надання дозволів на  

розроблення проєктів відведення  

земельних ділянок, призначених для  

ведення особистого селянського господарства  

  

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави 

чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 

22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про 

передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації 

земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського господарства, 

та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують 

розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте 

селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Фленько Віктору Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. ***,*, дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, площею 0,25 

га, яка розташована в м. Перечин, вул. Духновича, 22. 

2. Надати Поповичу Мирославу Євгеновичу, жит. м. Ужгород, вул. ***, *, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 0,35 га, 

яка розташована в с. Зарічево, вул. Партизанська, 32. 

3. Відмовити Малошу Олегу Олеговичу, жит. м. Перечин, вул. ***, * у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 2,0 га, яка розташована в м. Перечин, урочище «Підвисочанське» у 



зв’язку з прийняттям рішення 9 сесією 1 пленарним засіданням VIII 

скликання від 28.10.2021 року про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки, яка розташована в м. 

Перечин, продовження вулиці Садової, для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель та споруд . 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

  

Міський голова      Іван ПОГОРІЛЯК 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року № 475  

         м.Перечин 
 

Про відмову та надання дозволів на розроблення  

проєктів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок для будівництва  

індивідуальних гаражів 

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 

81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 

142 глави  22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

будівництва індивідуального гаражу та додані до заяв відповідні технічні 

матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, 

на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити Кузьма Віктору Вікторовичу, жит. с. Пастілки, вул. *****, *, у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, 

площею 0,01 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Борканюка, 

22 у зв’язку з тим, що на даній земельній ділянці прокладені міські 

комунікації. 

2. Надати Басараб Віктору Юрійовичу, місце реєстрації проживання: с. 

Ворочево, вул. ***, * (фактичне місце проживання: м. Перечин, пл. 

Народна,13/1), дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. 

Народна, позиція № 2. 



3. Надати Закорчевній Марті Йосипівні, жит. м. Перечин, вул. ****, *, дозвіл 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0024 га, яка 

розташована за адресою: м. Перечин, пл. Народна, позиція № 3. 

4. Надати Семенюку Анатолію Анатолійовичу, жит. м. Перечин, пл*****, *, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, площею 

0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. Народна, позиція 

№13. 

5. Надати Скрипу Андрію Васильовичу, жит. м. Перечин, вул. *****, *, дозвіл 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0024 га, яка 

розташована за адресою: м. Перечин, пл. Незалежності, позиція № 1. 

6. Надати Жураху Борису Юрійовичу, жит. м. Перечин, пл. ****, *, дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0024 га, яка 

розташована за адресою: м. Перечин, пл. Незалежності, позиція № 2. 

7. Надати Константиновій Олександрі Василівні, жит. м. Перечин, вул. ****, 

***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, 

площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. 

Незалежності, позиція № 3. 

8. Надати Готра Іванні Володимирівні, жит. м. Перечин, вул. *******, *, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, площею 

0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. Незалежності, 

позиція № 4. 

9. Надати Мацо Станіславу Васильовичу, жит. м. Івано-Франківськ, 

вул.*****, *, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, 

площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. 

Незалежності, позиція № 5. 

10. Надати Макар Надії Станіславівні, жит. м. Перечин, пл.******, *, дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0024 га, яка 

розташована за адресою: м. Перечин, пл. Незалежності, позиція 6. 

11. Відмовити Жураху Сергію Борисовичу, жит. м. Перечин, пл. *****, *, у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, 

площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. 



Незалежності, позиція № 6 у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка 

надана іншим громадянам. 

12. Надати Вакарову Віталію Сергійовичу, жит. м. Перечин, вул. ****, *, дозвіл 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0024 га, яка 

розташована за адресою: м. Перечин, пл. Незалежності, позиція 8. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 03 лютого 2022 року №476 

         м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

несільськогосподарського призначення в оренду 

 

 Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного 

кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення 

фізичних та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки 

постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, 

архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Кочан Любомиру Івановичу (жит. смт. Великий Березний, вул. ******, 

*) дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(КВЦПЗ 03.07), орієнтовною площею  0,0264 га, яка розташована в м. 

Перечин, пл. Народна, 17. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

Від 03 лютого 2022 року № 477 

       м.Перечин 

 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості),  

призначених для будівництва та обслуговування  

житлових будинків, господарських будівель і споруд,  

та передачу земельних ділянок у власність  

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п’ятої, статті 40 

глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 

126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що 

підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Манзуличу Сергію Юрійовичу та Манзулич Оксані Юріївні, 

жит. м. Перечин, вул. *******, *, технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. 

Перечин, вул. Сонячна, 8:  

1.1.  Передати безоплатно у спільну сумісну власність Манзуличу 

Сергію Юрійовичу та Манзулич Оксані Юріївні, жит. м. Перечин, 

вул. *******, *, земельну ділянку з кадастровим номером 



2123210100:01:007:0219 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, 

вул. Сонячна, 8. 

2. Затвердити Іванчо Володимиру Юрійовичу, жит. с. Сімерки, вул. ******, *, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,1885 га, яка розташована за адресою: с. Сімерки, вул. Центральна, 109:  

2.1.  Передати безоплатно у приватну власність Іванчо Володимиру 

Юрійовичу, жит. с. Сімерки, вул. ******, *, земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123283500:05:002:0039 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1885 га, яка розташована за 

адресою: с. Сімерки, вул. Центральна, 109. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

                                                              10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року № 478  

      м.Перечин 

 

Про затвердження проєктів відведення  

земельних ділянок, призначених для  

ведення особистого селянського господарства,  

індивідуального садівництва та передачу  

у власність земельних ділянок. 

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п’ятої, статті 40 

глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 

126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва, та 

додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують 

розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Удут Вероні Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. *****, *, проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва, площею 0,0201 га, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Маяковського, 39: 

1.1. Передати безоплатно у приватну  власність Удут Вероні Михайлівні, 

жит. м. Перечин, вул. *******, *, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123210100:01:006:0332 для індивідуального садівництва, 

площею 0,0201 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Маяковського, 39. 

2. Затвердити Штелиха Наталії Іванівні, жит. с. Сімер, вул. *******, *, проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва, площею 0,12 га, яка розташована в с. Сімер, 

урочище «Синаторія»: 

2.1. Передати безоплатно у приватну  власність Штелиха Наталії Іванівні, 

жит. с. Сімер, вул. *******, *, земельну ділянку з кадастровим номером 



2123283600:03:005:0009 для індивідуального садівництва, площею 0,12 

га, яка розташована в с. Сімер, урочище «Синаторія». 

3. Затвердити Штелиха Наталії Іванівні, жит. с. Сімер, вул. ******, *, проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,30 га, яка розташована в с. 

Сімер, урочище «Синаторія»: 

3.1. Передати безоплатно у приватну  власність Штелиха Наталії Іванівні, 

жит. с. Сімер, вул. *******, *, земельну ділянку з кадастровим номером 

2123283600:03:005:0004 для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,30 га, яка розташована в с. Сімер, урочище 

«Синаторія». 

4. Затвердити Ваган Марті Володимирівні, жит. с. Сімерки, вул. ******, *, 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва, площею 0,12 га, яка розташована в с. Сімерки, 

урочище «Кривий»: 

4.1. Передати безоплатно у приватну  власність Ваган Марті Володимирівні, 

жит. с. Сімерки, вул. *****, *, земельну ділянку з кадастровим номером 

2123283500:04:001:0022 для індивідуального садівництва, площею 0,12 

га, яка розташована в с. Сімерки, урочище «Кривий». 

5. Затвердити Пастеляк Марії Іванівні, жит. с. Сімер, вул. *******, *, проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва, площею 0,1161 га, яка розташована в с. Сімер, 

вул. Зарічна, 11: 

5.1. Передати безоплатно у приватну  власність Пастеляк Марії Іванівні, жит. 

с. Сімер, вул. *******,*, земельну ділянку з кадастровим номером 

2123283600:01:002:0097 для індивідуального садівництва, площею 

0,1161 га, яка розташована в с. Сімер, вул. Зарічна, 11. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.).  

 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 03 лютого 2022 року №479 

      м.Перечин 
 

Про затвердження проєктів відведення, 

надання в оренду земельних ділянок  

несільськогосподарського призначення 
 

Відповідно до вимог статей 12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного 

кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення 

фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них 

документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії міської ради з 

питань земельних відносин, архітектури та містобудування, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Павліш Еллі Михайлівні, жит. с. Сімер, вул. *******, * проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площею 

0,1717 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Будівельників, 6Д. 

1.1. Надати Павліш Еллі Михайлівні, жит. с. Сімер, вул. ****, *, в оренду 

земельну ділянку, кадастровий номер 2123210100:01:006:0333, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

площею 0,1717 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Будівельників, 6Д, 

строком на 5 років. 

1.2. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди земельної 

ділянки з кадастровим номером 2123210100:01:006:0333, площею 0,1717 га, 

яка знаходиться в м. Перечин, вул. Будівельників, 6Д, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, строком 

на 5 років, згідно методики нарахування орендної плати за земельні ділянки 

комунальної власності. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова                                                                  Іван ПОГОРІЛЯК  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року № 480  

м.Перечин 

 

Про надання дозволів 

на проведення експертної  

грошової оцінки земельних ділянок 

 

Керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, Закону України 

«Про оцінку земель», врахувавши висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Павліш Еллі Михайлівні (жит. с. Сімер, вул.*******, *) дозвіл на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим 

номером 2123210100:01:006:0333 для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, площею 0,1717 га, яка розташована в 

м. Перечин, вул. Будівельників, 6Д. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 

Міський голова                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 

10 сесії VIIІ скликання 
РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року № 481  

      м.Перечин 

 

Про внесення змін в рішення  

сесій Перечинської міської ради 

 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного 

кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та 

юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в рішення № 832 п. 7 від 10.09.2020 року 1 пленарного засідання 

17 сесії VІІ скликання «Про відмову та надання дозволів на розроблення 

проєктів відведення земельних ділянок, призначених для ведення особистого 

селянського господарства, індивідуального садівництва та індивідуального 

дачного будівництва», виклавши його в наступній редакції: 

  «Надати Богдан Марині Василівні, жит. с. Ворочово, вул. ******, *, дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства, площею 0,33 га, яка 

розташована за адресою: с. Ворочово, урочище «Панчинка». 

 

2. Внести зміни в  рішення № 312 від 23 вересня 2021 року 3 пленарного 

засідання 8 сесії VІІІ скликання 3 пленарного засідання « Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки комунальної власності, на яку поширюється право 

земельного сервітуту» і викласти його в новій редакції: 

« 1. Надати дозвіл Виконавчому комітету Перечинської міської ради 

Закарпатської області на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки комунальної власності, на яку 

поширюється право земельного сервітуту на право проходу та проїзду на 

велосипеді, право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху, площею 

0,0074 га, кадастровий номер 2123210100:01:006:0260, по вул. Будівельників, 6а в 

м. Перечин Закарпатської області. 



2. Технічну документацію із землеустрою виготовити у відповідності до   

чинного законодавства і подати на розгляд та затвердження сесії Перечинської 

міської ради. 

3. Встановити, що рішення сесії Перечинської міської ради про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки комунальної власності, на яку поширюється право земельного сервітуту є 

підставою для укладання договору встановлення земельного сервітуту. 

4. Встановити строк дії земельного сервітуту на платній основі у розмірі 3% 

від нормативної оцінки земельної ділянки строком на 5 років. 

5.Визначити Павліш Еллу Михайлівну та Павліша Валерія Юрійовича 

замовниками технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки комунальної власності, на яку поширюється дія 

земельного сервітуту на право проїзду, площа 0,0074 га, кадастровий номер 

2123210100:01:006:0260,по вул. Будівельників, 6а в м. Перечин Закарпатської 

області». 

 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК  

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 

10 сесії VIIІ скликання 
РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року № 482  

      м.Перечин 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення  

меж частини земельної ділянки комунальної власності,  

на яку поширюється право земельного сервітуту 

 

Розглянувши звернення гр. Мешко Т. та гр. Василихи В. про встановлення 

земельного сервітуту на частину земельної ділянки за кадастровим номером 

2123210100:01:003:0414, відповідно до ст.ст. 12, 98, 99, 100 Земельного кодексу 

України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 

постійної комісії Перечинської міської ради з питань земельних відносин, 

архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Виконавчому комітету Перечинської міської ради 

Закарпатської області на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки 

комунальної власності, на яку поширюється право земельного сервітуту на 

право проходу та проїзду на велосипеді, право проїзду на транспортному 

засобі по наявному шляху, орієнтовною площею 0,0105 га, кадастровий 

номер 2123210100:01:003:0414, по вул. Ужанській, 19-К в м. Перечин 

Ужгородського району Закарпатської області.  

2. Технічну документацію із землеустрою виготовити у відповідності до   

чинного законодавства і подати на розгляд та затвердження сесії 

Перечинської міської ради. 

3. Встановити, що рішення сесії Перечинської міської ради про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки комунальної власності, на яку поширюється право 

земельного сервітуту є підставою для укладання договору встановлення 

земельного сервітуту. 

4. Встановити строк дії земельного сервітуту на постійній основі 

(безстроково). 



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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та 

житловокомунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова                                                             Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 

10 сесії VIIІ скликання 
РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року № 483  

         м.Перечин 
 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель 

 

З метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення 

їх кількісних та якісних характеристик, а також віднесення їх до певних категорій 

земель, відповідно до статті 79¹ Земельного кодексу України, статей 21, 22, 35, 57 

Закону України «Про землеустрій», статті 21 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», статті 10 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення 

інвентаризації земель» № 513 від 23.05.2012 р., керуючись пунктом 34 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12 

Земельного кодексу України та статтею 19 Закону України «Про землеустрій», та 

висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Провести інвентаризацію земельної ділянки під каналізаційно-насосною 

станцією №1, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська (навпроти 

будинку №28).  

1.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська (навпроти будинку 

№28), на якій знаходиться каналізаційно-насосна станція №1, з подальшим 

формуванням даної земельної ділянки. 

2. Провести інвентаризацію земельної ділянки під каналізаційно-насосною 

станцією №2, яка знаходиться  за адресою: м. Перечин, площа Незалежності. 

2.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 



земельної ділянки за адресою: м. Перечин, площа Незалежності, на якій 

знаходиться каналізаційно-насосна станція №2, з подальшим формуванням даної 

земельної ділянки. 

3.Провести інвентаризацію земельних ділянок під будівлями житлового 

фонду КП «Комунальник» згідно додатку 1 до даного рішення. 

3.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок під будівлями житлового фонду КП «Комунальник» згідно 

додатку 1 до даного рішення. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

  

 

Міський голова                                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



Додаток 1 до рішення  

Перечинської міської ради  

від 03 лютого 2022 року № 483 

 

№ 

п/п 

Адреса житлового будинку 

(квартири) 

Орієнтовна площа земельної  

ділянки  

Інвентарний номер 

об’єкта 

1. вул. Ак. Корольова, 2 0,22 413 

2. вул. Борканюка, 12 0,09 396 

3. вул. Борканюка, 16 0,11 398 

4. вул. Борканюка, 20 0,09 400 

5. вул. Борканюка, 22 0,08 395 

6. вул. Борканюка, 26 0,08 399 

7. вул. Борканюка, 6 0,14 394 

8. вул. Борканюка, 8 0,10 397 

9. вул. Гагаріна, 8 0,22 407 

10. вул. Горького, 7 0,08 401 

11. вул. Ужгородська, 111 0,07 374 

12. вул. Ужгородська, 39 0,05 371 

13. вул. Ужгородська, 41 0,05 372 

14. вул. Лермонтова, 10 0,04 392 

15. вул. Лермонтова, 11 0,045 393 

16. вул. Лермонтова, 7 0,12 390 

17. вул. Лермонтова, 9 0,05 391 

18. вул. Ломоносова, 18  0,21 381 

19. вул. Ломоносова, 2 0,21 380 

20. вул. М. Підгірянки, 12 0,02 405 

21. вул. М. Підгірянки, 13 0,17 403 

22. вул. М. Підгірянки, 14 0,17 406 

23. вул. М. Підгірянки, 3 0,155 402 

24. вул. М. Підгірянки, 7 0,08 404 

25. вул. Маяковського, 2 0,14 408 

26. вул. Садова, 39 0,02 383 

27. вул. Ужанська, 2 0,22 384 

28. вул. Ужанська, 28 0,08 387 

29. вул. Ужанська, 39 0,11 388 

30. вул. Ужанська, 46 0,09 389 

31. вул. Ужанська, 14 0,09 385 

32. вул. Ужанська, 59 

(гуртожиток) 

0,26 414 

33. пл. Незалежності, 1 0,42 367 

34. пл. Незалежності, 2 0,14 368 

35. пл. Незалежності, 3 0,11 369 

36. пл. Незалежності, 4 0,07 370 

37. пл. Народна, 11 0,03 378 

38. пл. Народна, 13 0,04 379 

39. пл. Народна, 19 0,05 376 

40. пл. Народна, 20 0,04 377 

41. пров. Ужанський, 3 0,035 386 

42. вул. Чкалова, 2 0,195 410 

 

Секретар міської ради                                                                    Галина ГАЄВСЬКА  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 

10 сесії VIIІ скликання 
РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року № 484 

     м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

на земельну частку (пай)  

 

Відповідно до вимог статей  17, 25, 107, 118, 186, пунктів 9, 16, 17  Розділу  

Х “Перехідних положень” Земельного кодексу України, Закону України “Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)”, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, 

архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, міська ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Гаджега Олені Андріївні, жит. с. Сімер, вул. ********, *, згоду на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку 

(пай) у вигляді ріллі, площею 1,14 га в с. Сімер, урочище «Лази» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва згідно сертифікату (дублікату) на 

право на земельну частку (пай) серія ЗК № 0054. 

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

земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 

   Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року №485  

      м.Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди 

шляхом проведення земельних торгів у формі 

аукціону  на земельну ділянку площею 0,0010 га 

за кадастровим номером 2123210100:01:003:0255 

 

З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12, 134-139 Земельного кодексу України з метою 

продажу земельної ділянки на земельних торгах, керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, 

архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № 1 - кадастровий номер 

2123210100:01:003:0255, площею  0,0010 га, що розташована за адресою: 

м. Перечин, вул. Ужанська (вул. Червоноармійська, район автостанції) 

Ужгородського району Закарпатської області, Перечинська міська рада, 

категорія земель – землі житлової та громадської забудови – 03.07- для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі для продажу права 

оренди на земельних торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює 

розміру річної орендної плати, а саме 5 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати 

за земельні ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт 

індексації, що становить 226,86 грн. 

3. Строк оренди встановити терміном на 5 років. 

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки становить 10% від стартової ціни лоту. 

6. Встановити особливі умови продажу права оренди земельної ділянки: 



6.1. Переможець земельних торгів зобов’язаний заключити з 

Перечинською міською радою Угоду про соціально-економічне 

партнерство строком на час дії договору оренди земельної ділянки 

та здійснювати благодійну діяльність, яка направлена на 

оновлення та розвиток об’єктів соціальної інфраструктури 

Перечинської міської ради, виділяючи на вказані цілі кошти, в 

сумі, визначеної рішенням Перечинської міської ради від 14 липня 

2014 року №291( зі змінами). 

7. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором 

електронного майданчика, підключеного до електронної торгової 

системи для проведення та організацію торгів, відповідно до пункту 2 

статті 135 Земельного кодексу України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону: 

9.1. Відповідно до п.5 ст. 135 ЗКУ, п.5 ст. 136 ЗКУ, на виконання п.31 

ст.137 ЗКУ 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Виконати умови пункту 6 даного рішення. 

9.1.3. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити винагороду 

Оператору електронного майданчика. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2022 у разі 

продажу права оренди. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 

  Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року № 486 

м.Перечин 

 

Про затвердження схеми розташування  

земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлових будинків,  

господарських будівель та споруд 

  

Відповідно до вимог статтей 12, 39, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу 

України, Закону України «Про землеустрій» розглянувши схемe розташування 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель та споруд, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити схему розташування земельних ділянок по вул. Проектованій 

10, вул. Проектованій 12, вул. Проектованій 13, вул. Проектованій 15 в м. 

Перечин, передбачених до передачі безоплатно у приватну власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель 

та споруд. 

2. Доручити виконавчому комітету затвердити Положення та персональний 

склад комісії з визначення надання земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року № 487 

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту м. Перечин 

Перечинської міської ради. 
 

З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2021р. № 1147 «Про 

затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок», 

керуючись Законом України «Про оцінку земель», Земельного кодексу України, 

Податкового кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл  на 

розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

Перечинської міської ради, в межах населеного пункту м. Перечин. 

2. Уповноважити міського голову укласти договір на виконання робіт з 

розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель в 

організації, що має право на проведення даних видів робіт та погодити її 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

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

питань земельних відносин, архітектури та містобудування (голова Баєв Є.О.). 

 
 

      Міський голова                                                         Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року №488 

м.Перечин 

 

Про взяття в оренду  

частини приміщення 
 

З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста Перечин, 

керуючись Конституцією України, статтею 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",  врахувавши висновки постійної депутатської комісії, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Взяти від Перечинського споживчого товариства в оренду частину 

приміщення ТЦ Ворочево, площею 71 м.кв, що знаходиться за адресою: 

с.Ворочево, вул. Центральна, 86 ( 203 «а») під облаштування будинку культури 

строком на 1 рік з орендною платою 710,00  грн в місяць. 

2. Доручити Перечинському міському голові укласти договір  оренди на 

частину приміщення ТЦ Ворочево, площею 71 м.кв за адресою с.Ворочево, вул. 

Центральна, 86 ( 203 «а»), враховуючи дане рішення. 

3. 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 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

Від 03 лютого 2022 року № 489  

         м.Перечин 

 

Про передачу ігрових комплексів  

на баланс відділу освіти, культури, сім’ї, 

 молоді та спорту Перечинської міської ради 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з метою 

ефективного використання майна, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Перечинській міській раді Закарпатської області передати Відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради на баланс  

ігрові комплекси «Kiddie» та «Workout», які знаходяться за адресою: с. 

Зарічево (навпроти СБК)за актом прийому передачі. 

2. Начальнику відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради  Барзак О.І. забезпечити організацію взяття на баланс майна, 

визначеного пунктом 1 даного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Гунка Ф.Ф.). 

 

 

Міський  голова                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 

  



     
           УКРАЇНА 

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 1 пленарне засідання 

                                                                                          10 сесії VIII скликання  
                                      РІШЕННЯ  

 

від 03 лютого року №490 

       м.Перечин 

 

Про надання дозволу  

на придбання транспортного засобу  

 

Відповідно ст. 16, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи положення Цивільного кодексу України, та 

Господарського кодексу України міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Придбати транспортний засіб – сміттєвоз та поставити його на баланс 

Перечинської міської ради Закарпатської області.  

2. Уповноваженій особі Перечинської міської ради здійснити відповідні 

процедури щодо закупівлі транспортного засобу – сміттєвозу відповідно до 

Закону України «Про публічні закупівлі». 

3. Уповноважити Перечинського міського голову укласти договір купівлі-

продажу транспортного засобу – сміттєвозу з переможцем аукціону за 

результатами процедур визначених Законом України «Про публічні 

закупівлі» та забезпечити реєстрацію права комунальної власності на 

автомобіль – сміттєвоз. 

4. Фінансовому відділу Перечинської міської ради передбачити в бюджеті 

Перечинської міської територіальної громади  на 2022 рік  витрати для 

фінансування видатків, пов’язаних із придбанням транспортного засобу – 

сміттєвоза. 

5. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснити заходи 

щодо взяття на баланс транспортного засобу – сміттєвозу після укладення 

договору купівлі-продажу відповідного рухомого майна. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю. та на 

постійну депутатську комісію міської ради з питань планування бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій (Голова комісії:Кравець 

В.В.). 

 

Міський голова                                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання  

10 сесії VІII скликання  

РІШЕННЯ 

 

 

від 03 лютого 2022 року №491 

м.Перечин 

 

Про затвердження протоколу  

аукціону з продажу комунального майна та  

продаж комунального майна 

 

  Розглянувши протокол про результати електронних аукціонів № UA-PS-

2021-12-25-000023-1 від 20.01.2022 року, 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 

 

ВИРІШЛА: 

 

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону № UA-

PS-2021-12-25-000023-1 від 20.01.2022 року. 

2. Здійснити приватизацію об’єкту нерухомого майна комунальної 

власності – будівлі котельні,  загальної площею 87,3 м2 , розташованої за 

адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 19-К, за результатами 

аукціону безпосередньо Кедюлич Сніжанні Михайлівні (Ідент. код *********) за 

запропонованою нею ціною лоту, в сумі: 1112000,00 грн. (один мільйон сто 

дванадцять тисяч гривень  00 копійок) без ПДВ.  

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

котельні,  загальної площею 87,3 м2 , розташованої за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 19-К, за результатами аукціону безпосередньо 

Кедюлич Сніжанні Михайлівні (Ідент. код ********) за ціною в сумі 1112000,00 

грн. (один мільйон сто дванадцять тисяч гривень  00 копійок) 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 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 котельні,  загальної площею 87,3 м2 , розташованої за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 19-К враховуючи дане рішення. 

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 
 

  



   
           УКРАЇНА 

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 1 пленарне засідання 

                                                                                          10 сесії VIII скликання  
                                      РІШЕННЯ  

   

від 03 лютого 2022 року № 492 

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  

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону №LLЕ001-UA-

20211229-18770 від 24.01.2022.. 

2. Надати  ФОП Костенка Дмитра Юрійовича (ІПН*****) в оренду вбудовані 

приміщення №16, 17 на другому поверсі будівлі,   що належить  до 

комунальної власності Перечинської міської ради Закарпатської області та 

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

19А, загальною площею 31,0 кв.м,, строком на 5 років за запропонованою 

ним ціною в сумі 2100,00 грн. (дві тисячі сто гривень 00 копійок) без ПДВ в 

місяць, враховуючи умови проведеного аукціону. 

3. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди 

вбудованих приміщень №16, 17 на другому поверсі будівлі, що розташовані 

за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 19А, 

загальною площею 31,0 кв.м, враховуючи дане рішення. 

4.  Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства на 

офіційному веб-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 

  



   
           УКРАЇНА 

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 1 пленарне засідання 

                                                                                          10 сесії VIII скликання  
                                      РІШЕННЯ  

  

від 03 лютого 2022 року № 493 

      м. Перечин 

 

Про звільнення суб’єктів господарювання  

від оплати вартості комунальних послуг 

при наданні послуг з організації харчування 

в закладах загальної середньої освіти  

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

приймаючи до уваги рішення Перечинської міської ради від 05.09.2019 № 601 

«Про надання в безоплатне користування приміщень» та від 23.09.2021 № 321 

«Про надання в користування приміщення харчоблоку та їдальні Перечинського 

ліцею Перечинської  міської ради Закарпатської області по                  вул. 

Ломоносова, 1 в м. Перечин», враховуючи проведені відділом освіти, культури, 

сім`ї, молоді та спорту Перечинської міської ради тендери на послуги з 

харчування в закладах освіти, які не відбулися у зв’язку з відсутністю пропозицій 

суб’єктами господарювання, та з відмовою в заключенні прямих договорів на 

відповідних умовах, з метою доступності надання послуг з організації харчування 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Дозволити надання послуг з організації  харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти Перечинської ТГ без відшкодування виконавцями 

вартості спожитих у процесі організації харчування учнів енергоносіїв, послуг 

водопостачання та водовідведення, вивезення відходів та інших комунальних 

платежів.  

 2. Відділу освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 

як органу управління Перечинського ліцею Перечинської міської ради 

Закарпатської області забезпечити контроль за раціональним та заощадливим  

використанням (споживанням) суб’єктами підприємницької діяльності 

комунальних послуг, недопущенням понаднормового споживання енергоносіїв та 

ресурсів.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Перечинської міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, 

соціального захисту, фізичної культури та спорту (Голова Гунка Ф.Ф.). 

 

Міський голова                                                       Іван ПОГОРІЛЯК  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03 січня 2022 року № 494  

         м.Перечин 

 

Про внесення змін до Статуту 

комунального закладу «Центр надання 

соціальних послуг Перечинської 

міської об’єднаної територіальної 

громади» 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», 

що діє з 01.01.2020 року, постанови КМУ від 03.03.2020 року №177 та постанови 

КМУ від 29.12.2009 року №1417(зі змінами та доповненнями) міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Перейменувати комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг 

Перечинської міської об’єднаної територіальної громади» на комунальний 

заклад «Центр надання соціальних послуг» Перечинської міської ради. 

2. Затвердити Статут комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» 

Перечинської міської ради в новій редакції (додається). 

3. Уповноважити керівника. комунального закладу Луцук Л.М. на вчинення 

відповідних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту та внесення 

відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, 

фізичної культури та спорту (голова комісії: Гунка Ф.Ф.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 

Перечинської міської ради 

від 03 лютого 2022 року № 494 

голова міської ради 

___________Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 

 

 

 

 

Статут 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

«ЦЕНТР НАДАННЯ                     СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» 

 ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечин 

2022 



 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ» Перечинської міської ради (далі – ЦНСП), належить до 

комунальної  власності територіальної громади, що входять до складу 

Перечинської міської ради. 

ЦНСП - заклад соціального захисту населення, що здійснює соціальну роботу 

та надає соціальні послуги особам/ сім’ям, які належать до вразливих груп 

населення та / або перебувають у складних життєвих обставинах (далі – 

отримувачі соціальних послуг). 

1.2.Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

1.3.Скорочена назва: КЗ «ЦНСП» ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Юридична адреса: 89200, Закарпатська область, Ужгородський район, місто 

Перечин, площа Народна, будинок №16. 

1.4.Засновник закладу - Перечинська міська рада Закарпатської області, орган, 

уповноважений засновником на управління комунальним закладом – відділ 

охорони здоров’я, соціального захисту населення Перечинської міської ради  

1.5.ЦНСП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю», іншими законодавчими актами України, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями 

виконавчого комітету Перечинської міської ради Закарпатської області з 

питань соціального захисту населення та надання соціальних послуг, цим 

Статутом (далі - статут). 

1.6.Основними принципами діяльності ЦНСП є законність, дотримання і 

захист прав людини, системність, комплексність, адресність та індивідуальний 

підхід, доступність та відкритість, добровільність вибору отримання чи 

відмови від надання соціальних послуг, конфіденційність, відповідальність за 

дотримання етичних та правових норм під час надання послуг, дотримання 

державних стандартів соціальних послуг, недопущення негуманних і 

дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій населення, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

1.7.ЦНСП є бюджетним закладом, рішення про створення, ліквідацію або 

реорганізацію якого приймає Перечинська міська рада Закарпатської області 

(далі –Засновник). 

1.8.ЦНСП підпорядковується м і с ь к о м у  г о л о в і  т а  в ідділу о х о р о н и  

з д о р о в ’ я , соціального захисту населення Перечинської міської ради 

Закарпатської області, підзвітний та підконтрольний виконавчому комітету 

Перечинської міської ради та Перечинській міській раді Закарпатської області. 

 

 



2. Організаційно-правові засади 

2.1.ЦНСП є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, 

штампи та бланки. 

2.2.ЦНСП забезпечується Засновником необхідною матеріально-технічною 

базою, в тому числі приміщеннями, що відповідають санітарно-гігієнічним, 

будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам 

відповідно до законодавства, автотранспортними засобами, спеціальними 

засобами для догляду і самообслуговування. 

2.3.СТАТУТ КЗ «ЦНСП» затверджується сесією Перечинської міської ради 

Закарпатської області, а структура та штатний розпис затверджується 

виконавчим комітетом Перечинської міської ради. 

2.4.Фінансове обслуговування КЗ «Центр надання соціальних послуг» 

Перечинської міської ради здійснюється відділом охорони здоров’я, 

соціального захисту населення Перечинської міської ради. 

2.5.Методичне забезпечення діяльності ЦНСП здійснює Мінсоцполітики, 

Закарпатський обласний центр соціальних служб, координацію та контроль за 

забезпеченням його діяльності - в установленому порядку структурний 

підрозділ з питань соціального захисту населення обласної 

держадміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за 

додержанням законодавства про надання соціальних послуг – Відділ охорони 

здоров’я, соціального захисту населення Перечинської міської ради. 

2.6.Для надання соціальних послуг ЦНСП має право залучати на договірних 

засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема, 

волонтерів. 

2.7.Перелік, умови та порядок надання таких соціальних послуг визначаються 

Засновником за поданням ЦНСП. 

2.8.ЦНСП має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та 

благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для 

надання допомоги особам, сім’ям, які отримують послуги в ЦНСП, та 

поліпшення матеріально-технічної бази ЦНСП. 

2.9.Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних 

послуг ЦНСП взаємодіє із Департаментом соціального захисту населення 

Закарпатської облдержадміністрації, Закарпатським обласним центром 

соціальних служб, службою у справах дітей, КНП «Перечинський ЦПМСД», 

КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради, відділом охорони 

здоров’я, соціального захисту населення Перечинської міської ради, іншими 

структурними підрозділами Перечинської міської ради, підприємствами, 

установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями. 



3. Мета та завдання ЦНСП 

 

3.1.Основною метою діяльності ЦНСП є якісне надання соціальних послуг 

населенню Перечинської міської територіальної громади та сприяння у 

розв’язанні проблемних питань і надання соціальних послуг громадянам 

України, іноземцям та особам без громадянства, які проживають/перебувають 

на території Перечинської міської ради на законних підставах, перебувають у 

складних життєвих обставинах та потребують допомоги. 

3.2.Основними завданнями ЦНСП є: 

- виявлення та формування інформаційної бази щодо осіб, сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги; 

 

-   визначення індивідуальних потреб зазначених осіб у соціальних послугах; 

 

-  організація, планування та якісне надання соціальних послуг, здійснення 

інших заходів, зокрема щодо відновлення соціальних функцій, психологічного 

і фізичного стану осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах 

та потребують сторонньої допомоги; 

 

-  проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання 

складним життєвим обставинам осіб, сімей; 

 

-  проведення інформаційно-просвітницької роботи з особами, сім’ями; 

 

- забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної 

громади до надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи з 

особами, сім’ями; 

 

- проведення оцінки потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження 

матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначення плану та методів 

соціальної роботи; 

- забезпечення надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали 

жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми; 

- забезпечення соціальної підтримки ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів 

їх сімей; 

- здійснення заходів із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у 

вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за 

повідомленням установ виконання покарань; 



- інформування сім’ї, дітей та молоді про можливість отримання інших 

видів соціальної допомоги і послуг; 

- проведення у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання 

інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на формування стандартів; 

- формування позитивної поведінки, здорового способу життя  

шляхом розповсюдження  соціальної реклами і проведення консультацій; 

- перенаправлення членів сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують соціальних послуг чи різних видів допомоги до 

закладів, установ та організацій (різних форм власності та господарювання); 

- здійснення заходів, розповсюдження інформаційних матеріалів з питань 

пропагування сімейних форм виховання та з питань соціального захисту 

населення. 

3.3.ЦНСП, відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції: 

3.3.1 здійснює виявлення та веде облік: 

● сімей/осіб, дітей та молоді, які перебувають у складних

життєвих обставинах; 

● осіб з числа випускників інтернатних закладів; 

● дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; 

● прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей

опікунів, піклувальників; 

● осіб з інвалідністю; 

● осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; 

● осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі 

людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці; 

● осіб з числа внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій в 

зоні антитерористичної операції; 

● осіб похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на 

період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири 

місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги; 

● осіб, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з 

безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані в державній 

службі зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на своєму 

утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, 

інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 

прожитковий мінімум для сім'ї. 

3.3.2.Проводить оцінку потреб сімей/осіб, обстеження матеріально-побутових 

умов за їх згодою, визначає планування надання соціальних послуг та методи 



соціальної роботи; впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на 

виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; 

3.3.3.Надає, відповідно до визначених індивідуальних потреб особи, сім’ї, 

наступні соціальні послуги: консультування, представництво інтересів, 

соціальну профілактику, соціальний супровід/патронаж, соціальну адаптацію, 

соціальну реабілітацію, абілітацію, соціально-психологічну реабілітацію, 

соціальну інтеграцію та реінтеграцію, кризове та екстрене втручання, догляд 

вдома, підтримане проживання та інші послуги; 

3.3.4.Узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-

аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг та проведеної 

соціальної роботи, які подає відділу охорони здоров’я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради. 

3.3.5.Забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист 

персональних даних”. 

3.3.6.Забезпечує підвищення професійної кваліфікації працівників ЦНСП 

відповідно до чинного законодавства. 

    3.4.ЦНСП має право: 

● вносити місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних 

послуг та проведення соціальної роботи; 

● подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з 

питань, що належать до їх компетенції; 

● за погодженням із засновником, укладати в установленому порядку 

договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі 

іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання 

покладених на нього завдань; 

● залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм 

власності для надання соціальних послуг особам, сім’ям, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку 

одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з 

питань, що належать до його компетенції; 

● вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних 

інтересів осіб, сімей; 

● здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та 

порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових 

осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання 

соціальних послуг та проведення соціальної роботи. 

    3.5.Центр надання соціальних послуг надає такі соціальні послуги: 

- соціальна профілактика; 

- соціально-економічні (у формі надання натуральної допомоги); 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/paran3#n3
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- соціальна підтримка; 

- соціальний супровід; 

- соціальне обслуговування; 

- консультування; 

- догляд вдома. 

    3.6.ЦНСП може надавати такі соціальні послуги (у разі створення 

можливостей): 

- денний догляд; 

- паліативний/хоспісний догляд; 

- соціальна адаптація; 

- соціальна інтеграція; 

- абілітація; 

- соціальна реабілітація; 

- кризове та екстрене втручання; 

- представництво інтересів; 

- посередництво (медіація); 

- транспортні; 

інші соціальні послуги. 

4. Умови прийняття на обслуговування до ЦНСП та 

надання соціальних послуг 

4.1.Прийняття на обслуговування до ЦНСП здійснюється на підставі особистої 
заяви особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, або її законного 
представника, до Перечинського відділу охорони здоров’я у відповідності до 
вимог нормативно-правових актів, а саме постанов Кабінету Міністрів України 
відповідно до процедур, що прописані у постановах Кабміну. 
 
4.2.У разі неможливості надання сім’ї/особі, яка перебуває у складних 
життєвих обставинах, відповідної соціальної послуги відділ охорони здоров’я, 
соціального захисту населення Перечинської міської ради та ЦНСП сприяють 
у наданні таким сім’ям та особам соціальних послуг чи різних видів допомоги 
іншими закладами, установами та організаціями (різних форм власності та 
господарювання). 

4.3.На кожного громадянина, який отримує соціальні послуги у ЦНСП ведеться 

особова справа. Особові справи оформлюються, обліковуються й зберігаються 

з дотриманням принципів конфіденційності у ЦНСП. 

4.4.Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про надання 

соціальних послуг у ЦНСП та оформлення особової справи, визначається 

окремо з огляду на те, яких соціальних послуг потребує особа, сім’я, яка 

знаходиться у складних життєвих обставинах та у ЦНСП передбачається їх 

надання, відповідно до державних стандартів. 

4.5.Особи/сім’ї, які знаходяться у складних життєвих обставинах й отримують 

соціальні послуги у ЦНСП, або їх опікуни/піклувальники, законні 



представники мають право, після подання письмового запиту/заяви на ім’я 

директора ЦНСП переглянути свою особову справу. 

4.6.Про припинення надання соціальних послуг особі, сім’ї видається наказ, на 

підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних ЦНСП і 

робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за 

підписом директора ЦНСП після чого повідомляється Перечинський відділ 

охорони здоров’я, соціального захисту населення Перечинської міської ради. 

4.7.Типові форми заяви, повідомлення про прийняття рішення про 

надання/відмову у наданні соціальних послуг, медичного висновку, карти 

визначення стану та індивідуальних потреб отримувача у надані соціальних 

послуг, акта обстеження матеріально-побутових умов, індивідуального плану 

надання соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг, журналу 

обліку громадян, яких обслуговує ЦНСП, затверджує Мінсоцполітики в 

установленому порядку. 

4.8.Соціальні послуги в ЦНСП можуть надаватися як за плату, так і безоплатно. 

4.9.Безоплатно в обсягах, визначених державними стандартами соціальних 

послуг, надаються: 

● сім'ям, дітям та молоді, які знаходяться у складній життєвій ситуації; 

● особам з числа випускників інтернатних закладів; 

● дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з 

їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, 

прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам; 

● особам з інвалідністю; 

● особам, які звільнилися з місць позбавлення волі; 

● особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі 

людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці; 

● особам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку 

на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири 

місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які 

повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами 

похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку; 

● особам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з 

безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані в державній 

службі зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на своєму 

утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, 

інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 

прожитковий мінімум для сім'ї. 

4.10.Безоплатне надання соціальних послуг у ЦНСП припиняється у разі: 



● виявлення в особи похилого віку, яку безоплатно обслуговує ЦНСП, 

працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які 

відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і 

допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання 

(догляду); 

● надання особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, 

соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову 

компенсацію у встановленому законодавством порядку. 

4.11.Іншим особам соціальні послуги в обсягах, визначених державними 

стандартами, можуть надаватися із встановленням диференційованої плати 

залежно від доходу таких осіб відповідно до діючого законодавства. 

4.12.Соціальні послуги понад обсягів, визначених державними стандартами, 

надаються за плату. 

4.13.Обмеження чи відмова в отриманні одних соціальних послуг не може 

бути підставою для обмеження чи відмови в інших соціальних послугах. 

4.14.Платні соціальні послуги надаються ЦНСП (в межах наявних 

можливостей), згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 

2020 року №833 “Про порядок надання платних соціальних послуг та 

затвердження їх переліку”, а саме: 

● громадянам, похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу; 

● громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з 

безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що 

шукають роботу, у зв'язку із стихійним лихом, катастрофою, (і мають на 

своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого 

віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий 

ніж прожитковий мінімум для сім’ї. 

4.15.Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються ЦНСП відповідно до 

Постанови КМУ від 01.06.2020р. № 428 “Про затвердження Порядку 

регулювання тарифів на соціальні послуги” і затверджуються виконавчим 

комітетом Перечинської міської ради. 

4.16.Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, 

використовуються відповідно до чинного законодавства. 

4.17.У виняткових випадках громадяни похилого віку, що мають рідних, які 

повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за 

надання соціальних послуг у ЦНСП у разі, коли такі рідні належать до 

малозабезпечених осіб і отримують державну соціальну допомогу в 

установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, 



перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього засновник самостійно 

або через утворену ним комісію приймає рішення про звільнення громадян від 

зазначеної плати. 

5. Організація роботи ЦНСП 

5.1.Надання соціальних послуг здійснюється у ЦНСП. 

5.2.Надання соціальних послуг у ЦНСП здійснюється згідно з планами 

роботи на рік, щоквартальними планами діяльності, щоквартальними планами 

діяльності його структурних підрозділів, щоквартальними планами роботи 

персоналу, який надає соціальні послуги. 

5.3.Для виконання завдань у ЦНСП можуть утворюватися такі структурні 

підрозділи: 

● відділення соціальної допомоги вдома; 

● відділення соціальної роботи з сім’ями/особами; 

● відділення надання грошової та натуральної допомоги; 

● мобільна бригада соціально-психологічної допомоги (надання допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства 

за ознакою статі, послуг кризового та екстреного втручання, 

інформування, консультування, представництва інтересів; формування 

нетерпимого ставлення громадян до проявів домашнього насильства та / 

або насильства за ознакою статі, проведення заходів у сфері запобігання 

та протидії насильству); 

 

5.4.Надання соціальних послуг ЦНСП може здійснюватися впродовж дня, 

почасово, за місцем проживання, в закладі, на разовій, періодичній, тимчасовій 

(до 6 місяців), постійній основі або терміново. У разі потреби, допускається 

застосування гнучкого режиму робочого часу для працівників ЦНСП, 

відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики ”Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму 

робочого часу” від 04.10.2006 № 359. 

5.5.До вивчення індивідуальних потреб особи/сім’ї та підготовки 

індивідуального плану надання послуг можуть залучатися необхідні фахівці - 

члени мультидисциплінарної команди, за потреби: сімейний лікар, психолог, 

служба у справах дітей, офіцер Поліції, психіатр, реабілітолог, психотерапевт, 

нарколог, юрист та ін. 

5.6.Надання соціальних послуг особі/сім’ї здійснюється працівниками ЦНСП 

за індивідуальними планами надання соціальних послуг. Працівники 

забезпечують надання відповідних соціальних послуг згідно встановлених 

стандартів та нормативів соціальної послуги. 



5.7.ЦНСП може створювати в разі потреби при старостинських округах 

громади робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для 

надання соціальних послуг особам/сім’ям. 

5.8.Для надання транспортних послуг ЦНСП може мати спеціальний 

автотранспорт для обслуговування громадян або брати в оренду 

автотранспортні засоби. 

5.9.Під час надання соціальних послуг ЦНСП може надавати у тимчасове 

користування громадян наявні у нього технічні та інші засоби реабілітації, 

засоби малої механізації, предмети першої необхідності, окремі побутові 

прилади тощо («Пункт прокату»). 

5.10.Кількість отримувачів, яким надає соціальні послуги соціальний 

працівник, соціальний робітник, фахівець із соціальної роботи, інший фахівець, 

обсяг їх роботи визначає керівник ЦНСП з урахуванням стану здоров'я 

отримувача, його віку, рівня рухової активності, здатності до 

самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного 

сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання 

соціальних послуг. 

 

 6. Завдання та функції ЦНСП щодо надання послуги догляд вдома та  

надання адресної натуральної та грошової допомоги 

6.1.Соціальна послуга – догляд вдома ЦНСП організовується для надання 

соціальних послуг за місцем проживання/перебування громадян, які не здатні 

до самообслуговування, у зв’язку з частковою втратою рухової активності 

(мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої 

допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним 

висновком, а саме: 

· громадянам похилого віку; 

· особам з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з 

інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній 

догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до 

Закону України ”Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності”; 

· хворим (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до 

встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці). 

 

6.2.ЦНСП не здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують 

цілодобового стороннього догляду. 



6.3.Право на позачергове надання соціальних послуг – догляд вдома та 

надання адресної натуральної допомоги мають одинокі/одиноко проживаючі 

особи, особи, на яких поширюється дія Закону України ”Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту” ( 3551-12), жертви нацистських 

переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і 

віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою. 

6.4.У разі виявлення на території Перечинської міської територіальної громади 

ради не менш, як 50 непрацездатних громадян з порушеннями опорно-

рухового апарату, зору, слуху, з психічними розладами (соціально-безпечні, 

які не перебувають на спеціальному диспансерному обліку), інших категорій 

громадян, які не здатні до самообслуговування та які потребують надання 

соціальних послуг вдома, Перечинська міська рада може розглядати 

можливість утворювати спеціалізовані відділення, в тому числі 

паліативного/хоспісного догляду. 

6.5.Послуга догляд вдома та надання адресної натуральної  допомоги 

надається відповідно до державних стандартів. 

 

6.6.ЦНСП для надання соціальної послуги догляд вдома може здійснювати 

обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного 

віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм 

групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до 

самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу. 

6.7.Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до 

тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої 

плати. 

6.8.Сесією Перечинської міської ради може бути прийняте, як виняток, 

рішення про звільнення від плати за надання соціальної послуги догляд вдома 

громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В 

такому разі видатки, пов'язані із наданням соціальних послуг громадян, 

передбачаються в кошторисі ЦНСП за рахунок коштів місцевого бюджету. 

6.9.Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний працівник, 

соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає директор ЦНСП з урахуванням 

стану здоров'я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової 

активності, здатності до самообслуговування, місця та умов 

проживання,наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть 

вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник 

обслуговує шістьох громадян у сільській (приміській) місцевості, інших 

місцевостях, що не мають транспортного сполучення, у приватному або 

державному секторі без комунальних зручностей і десять громадян у містах з 

комунальними зручностями; один соціальний робітник обслуговує двох 

непрацездатних громадян, яким установлена V група рухової активності). 



6.10.На кожного громадянина, який отримує соціальну послугу - догляд вдома, 

ведеться особова справа, в якій міститься: 

1) письмова заява громадянина; 

2) медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в 

постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах; 

3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг. 

4) один примірник договору, укладеного громадянином і ЦНСП; 

5) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб; 

6) інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою 

ЦНСП, шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру або через Центр 

надання адміністративних послуг (ЦНАП); 

7) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності); 

8) копія рішення сесії Перечинської міської ради або утвореної ним комісії, 

про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-

річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до 

встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не 

здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм 

догляд і допомогу (за наявності); 

9) копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг; 

10) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю 

звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних 

послуг; 

11) індивідуальний план надання соціальної послуги; 

12) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 

внутрішньо переміщених осіб). 

6.11.На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача 

соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план 

надання соціальної послуги, після чого між громадянином та ЦНСП 

укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок 

оплати,обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги 

відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови. 

6.12.Фахівці ЦНСП надають соціальну послугу догляд вдома згідно з умовами 

договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання 

соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома 



постійно (III група рухової активності - два рази на тиждень, IV - три рази, V - 

п’ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у 

договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, 

контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх 

задоволення. 

 

 7.Соціальна робота з сім’ями/особами 

7.1.Посаду фахівця із соціальної роботи може бути введено до штатного 

розпису Центру надання соціальних послуг для проведення соціальної роботи з 

сім’ями/особами, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

7.2.Фахівець із соціальної роботи (далі ФСР) при організації роботи з 

сім’ями/особами у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами 

Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей 

та молоді, а також цим Статутом. 

7.3.Фахівець із соціальної роботи  при роботі із сім’ями/особами, що 

потрапили у СЖО (складні життєві обставини) надає послуги на безоплатній 

основі. 

7.4.Основними принципами діяльності відділення допомоги сім’ї є: 

- законність; 

- соціальна справедливість; 

- доступність та відкритість; 

- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових 

норм; 

- додержання і захист прав людини; 

- адресність та індивідуальний підхід; 

- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних 

послуг; 

- комплексність та системність під час надання соціальних послуг; 

- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг; 

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних 

коштів. 

 

7.5.Основними завданнями ФСР при роботі з сім’ями/особами СЖО є: 



- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання 

потраплянню в складні життєві обставини сімей/осіб, дітей та молоді; 

- виявлення сімей/осіб, дітей та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги; 

- здійснення соціального супроводу сімей/осіб, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки 

потреб їх у таких послугах; 

- організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому 

закладі для дітей; 

- забезпечення взаємодії із структурними підрозділами Виконавчого 

комітету Перечинської міської ради, підприємствами, установами та 

організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до 

проведення соціальної роботи із сім’ями/особами, дітьми та молоддю. 

7.6.ФСР відповідно до покладених на нього завдань: 

1) здійснює заходи щодо: 

● виявлення та обліку сімей/осіб, дітей та молоді, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги: 

● діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; 

● прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, опікуни, піклувальники; 

● особи/діти з інвалідністю; 

● одинокі матері (батьки); 

● неповнолітні батьки; 

● сім’ї, у яких дитина (діти) вилучені за рішенням суду без позбавлення 

батьків батьківських прав та сім’ї, у яких батьки позбавлені батьківських 

прав відносно своїх дітей і існують юридичні підстави ініціювати 

поновлення батьківських права; 

● сім’ї, у яких подали заяву про розлучення або триває процес розлучення, 

вирішення спорів між батьками щодо місяця проживання дітей то 

способів і участі батьків, які розлучилися, у вихованні дітей; 

● сім’ї у яких виховуються діти-сироти та тимчасово влаштовані діти, які 

залишилися без піклування батьків або осіб, що їх замінюють; 

● сім’ї опікунів, піклувальників недієздатної особи; 

● батьки – трудові мігранти; 

● особи/сім’ї, що виявили намір відмовитись від новонародженої дитини; 



● особи/сім’ї, у яких діти перебувають в інтернатних закладах або оформляються до них; 

● особи з числа випускників інтернатних закладів; 

● діти, які розлучені із сім’єю, які не є громадянами України й заявили про 

намір звернутися до компетентних органів із заявою про визначення 

біженцями; 

● особи (у тому числі неповнолітнім), звільнені з установ виконання 

покарань, засудженим без позбавлення волі, які перебувають під 

слідством чи на обліку, як правопорушники; особи/сім’ї, які зазнали 

жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися 

до найгірших форм дитячої праці; особи, які скоїли жорстокість та 

насильство; 

● особи похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на 

період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири 

місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги; особам, які потребують у складній життєвій ситуації у зв’язку 

з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані у 

державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на 

своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого 

віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий 

прожиткового мінімуму для сім’ї; 

● особи/сім’ї з проблемами вживання психоактивних речовин та різних 

залежностей; 

● сім’ї, у яких проживають діти до встановлення ВІЛ-статусу, один із 

членів сім’ї має позитивний ВІЛ-статус, або члени сім’ї страждають на 

хворобу, зумовлену ВІЛ; 

● учасники АТО й члени їх сімей, члени сімей загиблих учасників АТО; 

● внутрішньопереміщені особи. 

● контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної 

допомоги при народженні дитини; 

● соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до 

самостійного життя, організації здійснення наставництва; 

● соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків 

сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають 

під опікою, піклуванням; 

● інформування населення про соціальні послуги, які надаються 

відповідно до законодавства; 

2) проводить оцінку потреб сімей/осіб, дітей та молоді, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому 

числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо 

переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, 



забезпечує психологічну підтримку; 

 

3) надає сім’ям/особам, дітям і молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям 

учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, 

соціальні послуги з: 

● соціального супроводу; 

● консультування; 

● соціальної профілактики. 

За результатами оцінки потреб ЦНСП надає послуги з: 

● соціальної інтеграції та реінтеграції; 

● соціальної адаптації; 

● соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і

діти, позбавлені батьківського піклування; 

● кризового та екстреного втручання; 

● консультування 

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання, у 

вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також 

звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на 

підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу 

з питань соціального захисту населення; 

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 

6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, 

мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо 

патронату над дитиною); 

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-

аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає 

органу, який його утворив; 

8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, 

територіальними структурними підрозділами Національної поліції. 

9) дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення 

соціальної роботи з сім’ями/особами, дітьми та молоддю; 

10) забезпечує захист персональних даних сімей/осіб, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України 

“Про захист персональних даних”; 

11) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є. 



8.Керівництво ЦНСП 

 

8.1.ЦНСП очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з 

посади Перечинським міським головою. 

8.2.Посаду директора ЦНСП може обіймати особа, яка має вищу освіту 

відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менше 

п’яти років. 

8.3.Директор ЦНСП: 

- здійснює керівництво діяльністю ЦНСП; 

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦНСП 

завдань; 

- представляє ЦНСП без довіреності на підприємствах, в установах, 

організаціях, укладає договори; 

- видає в межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого 

характеру, організовує і контролює їх виконання, затверджує функціональні 

обов'язки працівників, контролює дотримання трудової дисципліни, вживає 

заходів заохочення (стягнення); 

- розробляє проекти штатного розпису та кошторису витрат ЦНСП та подає 

на погодження відділу охорони здоров’я, соціального захисту населення 

Перечинської міської ради і затвердження засновнику; 

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, регламент 

роботи ЦНСП, посадові інструкції працівників ЦНСП; 

- забезпечує дотримання вимог законодавства щодо охорони праці, 

дитинства, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки; 

- організовує проведення щорічних профілактичних медичних оглядів 

соціальних працівників та соціальних робітників ЦНСП, які безпосередньо 

надають соціальні послуги; 

- надає пропозиції Засновнику, щодо забезпечення працівників ЦНСП 

спецодягом, взуттям, велосипедами, грошовою компенсацією за придбання 

квитків, на виконання роботи, за відрядження, навчання. 

 

9.Діяльність ЦНСП 

9.1.Діяльність ЦНСП здійснюється за рахунок: 

· коштів місцевого бюджету; 

· благодійних внесків юридичних та фізичних осіб; 



· коштів від діяльності підсобних господарств (за наявності) та надання 

платних соціальних послуг; 

· інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

Кошти ЦНСП використовуються виключно на його утримання та розвиток. 

 

9.2.Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників 

ЦНСП встановлюються відповідно до умов, передбачених для працівників 

закладів, установ соціального обслуговування відповідно до чинного 

законодавства. 

9.3.Гранична чисельність працівників ЦНСП затверджується засновником 

згідно з Примірними штатними нормативами чисельності працівників ЦНСП. 

Посади, не передбачені нормативами, та їх чисельність вводяться залежно від 

вимог державних стандартів соціальних послуг та умов надання соціальних 

послуг працівниками конкретного ЦНСП за погодженням із засновником. 

9.4.Порядок діловодства визначається законодавством, нормативно-правовими 

актами України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 

Мінсоцполітики, рішеннями Засновника. Бухгалтерський облік здійснюється 

через відділ охорони здоров’я, соціального захисту населення Перечинської 

міської ради. 

9.5.Звітність ведеться відповідно до законодавства. 

9.6.Розгляд пропозицій (зауважень), заяв та скарг громадян проводиться 

відповідно до статей 14, 15 та 16 Закону України “Про звернення громадян”. 

9.7.Особисту відповідальність за стан діловодства за зверненнями громадян 

несе                           директор ЦНСП. 

9.8.Інформаційна діяльність ЦНСП забезпечується з дотриманням 

законодавства в сфері соціального захисту населення та полягає в наданні 

методичної та практичної допомоги особам, що звернулися до ЦНСП, з питань 

надання соціальної допомоги і соціальних послуг та процедури їх призначення. 

9.9.Моніторинг і контроль діяльності, пов’язаної із надання соціальних послуг, 

ревізія фінансово-господарської діяльності проводяться відповідно до 

законодавства України. 

 

9.10.Для проведення внутрішнього моніторингу й контролю якості надання 

соціальних послуг у ЦНСП розробляється внутрішня система моніторингу й 

контролю якості надання соціальних послуг. 

9.11.Громадський контроль якості надання соціальних послуг реалізується 

шляхом створення громадських, наглядових рад та шляхом залучення до 

роботи зовнішніх відомчих комісій з контролю якості надання соціальних 

послуг, представників громадськості. 



9.12.Забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх 

частини серед учасників, його членів, працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов'язаних з ними осіб. 

 

9.13.Доходи (прибутки) ЦНСП використовуються виключно для фінансування 

видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 

діяльності, визначених цим Статутом. 

 

10.Заключні положення 

10.1.Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації 

відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту 

вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, та 

набувають юридичної    сили з моменту їх державної реєстрації. 

11.Реорганізація або ліквідація закладу 

 

11.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію ЦНСП приймає Засновник. 

11.2.Реорганізація ЦНСП відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення. 

11.3.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління ЦНСП. 

11.4.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ЦНСП, виявляє його 

дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

представляє його Засновнику. 

11.5.У разі припинення роботи закладу (ліквідації, злиття, поділу, приєднання 

або перетворення) активи закладу передаються одному або кільком 

неприбутковим організаціям (комунальним закладам) або зараховуються до 

доходу місцевого бюджету. 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 03 лютого 2022 року №495  

      м.Перечин 
 

Про внесення змін та затвердження  

цільових програм  

з питань розвитку місцевого  

самоврядування  
 

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 забезпечення державної безпеки в Ужгородському 

районі, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в 

Закарпатській області на 2022 рік згідно додатку 1 до даного рішення. 

2. Затвердити Програму організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, 

розміщення, формування 68 окремого батальйону територіальної оборони, 

проведення заходів єдиного стрілецького дня, нарщення системи управління 

(зв’язку) на 2022-2023 роки згідно додатку 2 до даного рішення. 

3. Затвердити Програму «Шкільний автобус» у Перечинській міській 

територіальній громаді на 2022-2025 роки згідно додатку 3 до даного 

рішення. 

4. Внести зміни до Програми фінансової підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил , які проживають на 

території Перечинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» ( 

зі змінами  від 29 квітня, 06 липня, 29 липня 2021) згідно Додатку 4 до 

даного рішення.  

5. Внести зміни до Програми благоустрою Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 рр., затвердженої рішенням 

Перечинської міської ради №61 від 17 грудня 2020р.(зі змінами від 8 квітня, 

06 липня,15грудня 2021 року) та викласти дану програму в новій редакції 

згідно Додатку 5 до даного рішення. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на апарат міської ради та 

постійну комісію з планування бюджету,соціально-економічного розвитку 

та інвестицій (Кравець В.В.) 
 

Міський голова                                                                   Іван ПОГОРІЛЯК  



Додаток 1 

до рішення Перечинської міської ради  

№ 495 від 3 лютого 2022 року 

Програма  

забезпечення державної безпеки у Ужгородському районі, 

матеріально-технічного забезпечення  

Управління СБУ в Закарпатській області  

на 2022 рік  

 

Програма розроблена на підставі Законів України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про Службу безпеки України», «Про 

боротьбу з тероризмом», «Про засади запобігання та протидії 

корупції», «Про організаційно -правові основи боротьби з 

організованою злочинністю», для створення дієвої системи протидії 

можливим терористичним проявам,  концентрації зусиль 

правоохоронних органів на протидії організованій злочинності та 

корупції, стабілізації криміногенної ситуації, уповільнення темпів 

зростання злочинності, покращення координації роботи органів 

влади, правоохоронних і контролюючих структур, розробки і 

втілення нової стратегії правозастосовної діяльності, методів і 

засобів попередження злочинів.  

 

Відповідно до Закону України “Про Службу безпеки України”, 

на  Службу безпеки України покладається у межах визначеної 

законодавством компетенції захист державного суверенітету, 

конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, 

науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних 

інтересів держави  та прав громадян від розвідувально -підривної 

діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих 

організацій, груп та осіб. До завдань Служби безпеки України також 

входить попередження, виявлення, припинення та розкриття 

злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та 

організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки 

та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу 

життєво важливим інтересам України.  

Програмою передбачено реальне підвищення престижу професії 

та підтримання соціального статусу працівників органів державної 

безпеки, забезпечення можливості повноцінного виконання ними 

службового обов’язку щодо захисту інтересів держави.  

 

Мета Програми :  

 

 – удосконалення оперативно–службової діяльності підрозділу 

Управління СБУ, покращення взаємодії з іншими правоохоронними 

органами, органами місцевого самоврядування, громадськими 



формуваннями та трудовими колективами міста щодо забезпечення 

державної безпеки;  

 – покращення матеріально–технічного забезпечення підрозділу 

з метою збільшення ефективності її роботи та мобільності у 

реагуванні і попередженні злочинів, а також інших правопорушень;  

 – покращення роботи з питань попередження протиправних 

проявів і злочинів, інших негативних явищ.  

 

У результаті виконання заходів програми очікується :  

 

– зниження загального рівня загроз інтересам держави, 

зменшення впливу її організованих форм за рахунок створення 

належних умов для ефективного виконання службових обов’язків 

працівниками підрозділу СБУ;  

– зменшення рівня протиправних проявів на території 

контррозвідувального забезпечення за рахунок покращення 

мобільності працівників відділу;  

- запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню 

злочинів,  удосконалення методів боротьби з тероризмом, 

контрабандою, організованою злочинною діяльністю та корупцією, 

забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини, 

проведення правової та виховної роботи з населенням, посилення 

координації дій правоохоронних органів та удосконалення співпраці 

з місцевими органами влади. 

 

Програма передбачає такі основні заходи :  

 

1.1. З метою комплексного вирішення проблем захисту 

економічних інтересів держави забезпечити систематичне 

проведення спеціальних операцій, спрямованих на запобігання 

незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, 

виявлення каналів контрабанди наркотичних засобів, зброї, 

затримання контрабандних товарів та виявлення і притягнення до 

відповідальності організаторів та членів організованих угруповань, 

причетних до організації каналів контрабандної д іяльності.   

 

 Вик.  Управління СБУ в 

Закарпатській області, Чопський  ПЗ 

ДПСУ, територіальний підрозділ 

митниці 

 Термін: постійно  

 

1.2. Проведення роботи, спрямованої на виявлення і 

припинення корупційних діянь, хабарництва та інших зловживань 

посадовими і  службовими особами митних, прикордонних, інших 



органів з контрольно-дозвільними повноваженнями у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.  

 Вик.  Управління СБУ в 

Закарпатській області, Чопський ПЗ, 

територіальний підрозділ ГУНП, 

територіальний підрозділ митниці 

 Термін: постійно  

 

 

1.3. Проведення оперативно -розшукових  заходів, 

спрямованих на ліквідацію каналів  незаконної міграції іноземців 

територією України, з метою послаблення їх впливу на криміногенну 

ситуацію в регіоні; здійснення заходів з виявлення і  припинення 

протиправної діяльності посадових і службових осіб, що сприяють 

функціонуванню каналів незаконної міграції.   

 

 Вик.  Управління СБУ в 

Закарпатській області, Чопський ПЗ 

ДПСУ, територіальний підрозділ 

ГУНП,   

Термін: постійно  

 

1.4. Проведення заходів, спрямованих на збереження та 

посилення рівня захисту відомостей, що містять державну таємницю 

та службову інформацію і обробляється в органах влади та 

управління, правоохоронних, контролюючих органах, установах та 

організаціях всіх  форм власності.    

 

 Вик.  Управління СБУ в 

Закарпатській області  

 Термін: постійно  

 

1.5. Проведення заходів, спрямованих на організацію та 

забезпечення ефективної протидії можливим терористичним 

загрозам у відношенні місць масового скупчення людей, вразли вих 

промислових об’єктів, підприємств життєзабезпечення, транспортної 

інфраструктури тощо.    

 

 Вик.  Управління СБУ в 

Закарпатській області, 

територіальний підрозділ ГУНП, 

ДСНС  

 Термін: постійно  

 



1.6. Проведення міжгалузевих засідань і нарад з координації 

зусиль, аналізу та уточнення стратегії заходів щодо боротьби з 

контрабандою, організованою злочинною діяльністю та корупцією.    

 

 Вик.  Управління СБУ в 

Закарпатській області, Чопський ПЗ 

ДПСУ, територіальний підрозділ 

ГУНП, територіальний підрозділ 

митниці, органи виконавчої влади  

 Термін: постійно  

 

Фінансове обґрунтування видатків,  

необхідних для реалізації заходів Програми  

 

На виконання Програми необхідні: 

1. З метою оперативного реагування та забезпечення високої мобільності 

підрозділу на відповідні загрози і ризики – придбання автотранспортного 

засобу, у т.ч. спеціального призначення, його утримання, технічне 

обслуговування, придбання витратних та інших матеріалів, обладнання та 

інвентарю. 

2. Для створення механізму оперативної взаємодії між правоохоронними 

органами, підвищення ефективності оперативно-розшукової, 

контррозвідувальної діяльності, документування злочинів, функціонування 

системи накопичення, аналізу та обміну інформації – придбання витратних та 

інших матеріалів, обладнання (у т.ч. спеціального) та інвентарю. 

3.  З метою створення належних умов для функціонування підрозділу – 

поточний і капітальний ремонт адміністративної будівлі. 

4. Передбачити зведене фінансування визначених цією Програмою 

заходів у 2022 році згідно з додатком. 

Згідно п.2 ст.18 Закону України „Про СБУ” органи місцевої державної 

адміністрації та місцевого самоврядування сприяють Службі безпеки України, її 

органам і підрозділам у забезпеченні транспортом і зв’язком.  

 

 

Секретар міської ради                                     Галина ГАЄВСЬКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток  №1  

  до Програми  

РОЗРАХУНОК  

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених 

Програмою забезпечення державної безпеки у Ужгородському 

районі, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в 

Закарпатській області  на 2022 рік  

 

№п/п  Зміст  
Сума 

тис.грн.  

Джерело 

фінансування  

1.  

Придбання:  

- ПММ,  офісного устаткування та приладдя ,  

будівельних та  витратних матеріалів, інших 

товарів господарського призначення.  

-обладнання та техніки(в т.ч. спеціального 

призначення), інвентарю, інструментів,  

меблів, тощо…  

-запчастин та комплектувальних виробів і 

деталей для ремонту: автотранспорту, 

техніки,  всіх видів обладнання,  тощо…  

Поточний ремонт приміщень, будівель, 

автотранспорту, обладнання ,  техніки.  

50 

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади  

2.  

Придбання предметів довгострокового 

користування:  

- автотранспортних засобів (в т.ч. 

автотранспортних засобів спеціального 

призначення),техніки (в т.ч. техніки 

спеціального призначення), безпілотних 

літальних апаратів, комп’ютерної техніки, 

оргтехніки, кондиціонерів,  меблів,  всіх 

видів обладнання (в т.ч. спеціального 

призначення): мережевого, 

телекомунікаційного, протипожежного, 

засобів зв’язку, тощо…  

Капітальний ремонт,  модернізація та 

реконструкція: будівель,  приміщень, 

автотранспорту, всіх видів обладнання та 

систем.  

50 

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади  

 Всього  100 х  

 

 Секретар міської ради                                                       Галина ГАЄВСЬКА  



Додаток 2 

до рішення Перечинської міської ради  

№ 495 від 03 лютого 2022 року 

 

Програма 

організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, розміщення, 

формування 68 окремого батальйону територіальної оборони, проведення 

заходів єдиного стрілецького дня, нарощення системи управління 

(зв’язку) 

 на 2022 – 2023 роки. 

 

1. Загальні положення Програми 

Програму допомоги 68 окремому батальйону територіальної оборони 

Ужгородського районного територіального центра комплектування та 

соціальної підтримки організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, 

розміщення, формування 68 окремого батальйону територіальної оборони, 

проведення заходів єдиного стрілецького дня, нарощення системи управління 

(зв’язку) на 2022 – 2023 роки (далі – Програма) розроблено на основі реалізації 

завдань, визначених статтями 14, 15 Закону України „Про оборону України”, 

законів України „Про Збройні Сили України”, „Про основи національного 

спротиву” від 16 липня 2021 року № 1702-IX, рішення Ради національної 

безпеки і оборони України 2021 року „Про нову редакцію Воєнної доктрини 

України”, затвердженого Указом Президента України, Положення про 

територіальну оборону України,  затвердженого 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 «Про проведення організаційних заходів у Збройних Силах 

України»: 

Основним принципом Програми є сприяння обороноздатності та 

мобілізаційної готовності держави, надання їм допомоги у матеріально-

технічному забезпеченні. 

Програмою передбачаються заходи, спрямовані на забезпечення 

виконання завдань та функцій 68 окремого батальйону територіальної оборони.  

Удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із 

виконання заходів постійно діючого органу управління територіальної 

обороною в межах Ужгородського району територіальної оборони - штабу 

району територіальної оборони, мобілізаційної підготовки, укладання 

контрактів на військову службу у резерві територіальної оборони.  



Програма – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами 

реалізації комплекс заходів із надання допомоги і 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. 

 2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

Розробці цієї Програми передував аналіз виконання наступних завдань:  

забезпечення умов для надійного функціонування органів державної 

влади в особливий період; 

забезпечення 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 16 липня 2021 року № 1702-IX 

«Про основи національного спротиву» щодо забезпечення проведення заходів 

постійно діючого органу управління територіальної обороною в межах 

Ужгородського району територіальної оборони - штабу району територіальної 

оборони; 

розміщення, формування 68 окремого батальйону територіальної 

оборони в межах Ужгородського району територіальної оборони на фондах  

органів місцевого самоврядування;  

забезпечення заходів мобілізаційної підготовки. 

На основі проведеного аналізу висвітлено проблемні питання та 

недоліки, які можуть бути вирішені за участі органів державної влади і 

місцевого самоврядування району, підприємств, установ та організацій усіх 

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

та фінансових можливостей. 

Матеріально-технічне оснащення та підготовка 68 окремого батальйону 

територіальної оборони Ужгородського районного територіального центра 

комплектування та соціальної підтримки не в повному обсязі відповідає 

сучасним вимогам. Аналіз подій на сході України свідчить про те, що 

виконання завдань 68 окремим батальйоном територіальної оборони 

Ужгородського районного територіального центра комплектування та 

соціальної підтримки та завдань, які покладені на нього , а саме: 

посилення охорони та захисту державного кордону; 

посилення охорони важливих об’єктів і комунікацій; 

участь у захисті населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення 

воєнних (бойових ) дій; 

забезпечення умов для надійного функціонування органів державної 

влади; 



боротьба з диверсійними силами, незаконно утвореними озброєними 

формуваннями; 

забезпечення заходів громадської безпеки і порядку в населених 

пунктах; 

здійснення заходів щодо тимчасової заборони або обмеження руху 

транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах районів надзвичайних 

ситуацій або ведення воєнних (бойових) дій, потребує високої підготовки 

військовозобов’язаних, які призначені до підрозділів 68 окремого батальйону 

територіальної оборони Ужгородського районного територіального центра 

комплектування та соціальної підтримки. 

Проблемним питанням також залишається стан засобів зв’язку та 

забезпеченість засобами автоматизованого управління підрозділів 68 окремого 

батальйону територіальної оборони Ужгородського районного територіального 

центра комплектування та соціальної підтримки територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки та проведення капітального ремонту 

майнового комплексу. 

Зазначені проблеми вимагають необхідності формування інших підходів 

до заходів матеріально – технічного забезпечення та підготовки 68 окремого 

батальйону територіальної оборони Ужгородського районного територіального 

центра комплектування та соціальної підтримки. 

Враховуючи, що кожна із вищерозглянутих проблем вимагає 

необхідного рівня координації дій та концентрації ресурсів, вирішення завдань 

щодо покращення 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 забезпечення розміщення, формування 68 

окремого батальйону територіальної оборони, проведення заходів єдиного 

стрілецького дня, нарощення системи управління (зв’язку), формування за 

штатом воєнного часу та здійснення заходів щодо матеріально-технічного 

забезпечення підготовки підрозділів територіальної оборони, які формуються 

на території Ужгородського району, проведення військово-патріотичної роботи 

щодо проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України, 

забезпечення заходів мобілізаційної підготовки.  

 

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: 

облаштування пункту постійної дислокації для розміщення, формування 

та підготовки особового складу 68 окремого батальйону територіальної 

оборони; 

забезпечення особового складу необхідними матеріально-технічними 

засобами; 

виконання заходів з підготовки підрозділів; 

забезпечення роботи посадових осіб штабу району територіальної 

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

переміщення оперативного складу на визначені пункти управляння. 

проведення навчальних зборів (занять „Єдиного стрілецького дня”) з 

військовозобов’язаними (резервістами територіальної оборони), які призначені 

до підрозділів 68 окремого батальйону територіальної оборони (забезпечення 

ПММ, виготовлення мішеней, перевезення особового складу, створення 

навчально-матеріальної бази для проведення занять з особовим складом 

підрозділів територіальної оборони; 

проведення поточного ремонту будівель, приміщень 68 окремого 

батальйону територіальної оборони; 

проведення обслуговування газової котельні, системи опалення та їх 

поточний ремонт; 

придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (в т.ч. програмного 

забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки), 

активного мережевого та телекомунікаційного обладнання 

придбання меблів; 

придбання технічних засобів пропаганди, виготовлення (придбання) 

засобів наочної агітації; 

придбання та встановлення системи відео нагляду; 

придбання та встановлення охоронної та пожежної сигналізації. 

виконання заходів військово-патріотичної роботи щодо проходження 

громадянами військової служби у Збройних Силах України; 

здійснення перевезення військовозобов’язаних (резервістів) до місць 

проведення навчальних зборів (занять); 

Виконання Програми здійснюється протягом двох  років. 

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу: 

 - забезпечити виконання заходів мобілізаційної підготовки , 

розміщення, формування 68 окремого батальйону територіальної оборони, 

проведення заходів єдиного стрілецького дня, нарощення системи управління 

(зв’язку); 

 - забезпечити роботу посадових осіб штабу Ужгородського району 

територіальної оборони;  

 - забезпечити проведення військово-патріотичної роботи щодо 

проходження громадянами військової служби. 



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 

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до 

Програми. 

Завдання 1. Розміщення та Формування 68 окремого батальйону 

територіальної оборони . 

Матеріально технічне забезпечення 68 окремого батальйону 

територіальної оборони проведення поточних ремонтних робіт виділених 

будівель і приміщень, оснащення необхідними засобами для здійснення 

функціонування та виконання завдань за призначенням, а саме: 

-проведення поточного ремонту будівлі та приміщень, газової котельні та 

системи опалення, заміна сантехніки, електропроводки, придбання меблів та 

майна КЕС, обладнання будівлі місцем несення служби чергового по 

батальйону та кімнат зберігання зброї, зберігання таємних документів, 

придбання та встановлення турнікета для КПП, придбання та встановлення 

системи відеонагляду, охоронної та пожежної сигналізації. Закупівля 

генераторів для забезпечення роботи чергового освітлення, обладнання місць 

для зберігання майна та відпочинку особового складу підрозділів батальйону 

територіальної оборони.   

Завдання 2.  Забезпечення роботи посадових осіб штабу району 

територіальної оборони.  

Виконання завдання потребує фінансування для забезпечення посадових 

осіб штабу району територіальної оборони № 1 (Ужгородського району) 

необхідними засобами зв’язку, персональними комп’ютерами, канцелярськими 

товарами та офісного устаткування що надають змогу посадовим особам штабу 

району територіальної оборони № 1 (Ужгородського району) гарантовано 

здійснити управління підрозділами територіальної оборони під час виконання 

завдань територіальної оборони з:  

посилення охорони та захисту державного кордону; 

посилення охорони важливих об’єктів і комунікацій; 

участь у захисті населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення 

воєнних (бойових ) дій; 

забезпечення умов для надійного функціонування органів державної 

влади; 

боротьба з диверсійними силами, незаконно утвореними озброєними 

формуваннями; 

забезпечення заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах; 



здійснення заходів щодо тимчасової заборони або обмеження руху 

транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах районів надзвичайних 

ситуацій або ведення воєнних (бойових) дій. 

Завдання 3. Проведення заходів Єдиного стрілецького дня. 

 Закупівля сучасних засобів зв’язку. 

Проведення зборів (занять) з військовозобов’язаними та резервістами 

територіальної оборони, які призначені до підрозділу 68 окремого батальйону 

територіальної оборони (забезпечення ПММ, виготовлення мішеней, 

перевезення особового складу, створення навчально-матеріальної бази для 

проведення занять з особовим складом підрозділів територіальної оборони). 

Завдання 4 Забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та 

мобілізаційно - оборонної роботи.  

Завдання 5. Забезпечення заходів 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 2024 

року забезпечить: 

 облаштування пункту постійної дислокації для розміщення, формування 68 

окремого батальйону територіальної оборони; 

роботу посадових осіб штабу району територіальної оборони №1; 

особовий склад 68 окремого батальйону територіальної оборони 

необхідними матеріально-технічними засобами; 

створення навчально - матеріальної бази для проведення занять з особовим 

складом 68 окремого батальйону територіальної оборони; 

підвищення мотивації серед громадян України, які мешкають на території 

Ужгородського району Закарпатської області щодо проходження громадянами 

військової служби. 

Передбачається, що реалізація основних завдань Програми дасть змогу 

гарантовано здійснити створення мобілізаційної підготовки, розміщення, 

формування 68 окремого батальйону територіальної оборони, проведення 

заходів єдиного стрілецького дня, нарощення системи управління (зв’язку). 

6. Система управління та контроль за виконанням Програми 

Виконавцем Програми є 68 окремий батальйон територіальної оборони 

Ужгородського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки.  

Виконавець Програми щороку (до 01 лютого) узагальнює подану 

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

комісії з питань бюджету. 

 

Секретар міської ради                                                       Галина ГАЄВСЬКА  



   Додаток 1 

до Програми 

ПАСПОРТ 

Програми організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, розміщення, формування 68 

окремого батальйону територіальної оборони, проведення заходів єдиного стрілецького дня, 

нарощення системи управління (зв’язку) 

 на 2022 – 2023 роки 

Найменування Програми Програма організації та забезпечення мобілізаційної 

підготовки, розміщення, формування 68 окремого 

батальйону територіальної оборони, проведення заходів 

єдиного стрілецького дня, нарощення системи управління 

(зв’язку)  на 2022 – 2023 роки 

Підстава для розроблення 

Програми 

Закон України від 5.03.1992 року № 2232-XII «Про 

військовий обов’язок і військову службу». 

Закон України від 6.12.1991 року № 1932-XII „Про оборону 

України”, Закон України від 16 липня 2021 року № 1702-IX 

„Про основи національного спротиву”, Положення про 

територіальну оборону України, затверджене Указом 

Президента України від 23.09.2016 року № 406/2016, 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

2021 року „Про Стратегію  національної безпеки України”, 

затверджене Указом Президента України, спільна директива 

МО України та Генерального штабу ЗСУ від 30.01.2018 року  

№ Д-322/1/1 „Про проведення організаційних заходів у 

ЗСУ”. 

Ініціатори розроблення Програми Ужгородський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки.  

Розробник Програми  Ужгородський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки. 

Відповідальні виконавці 

Програми 

Ужгородський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки, Перечинська 

міська рада 

Строки реалізації Програми 2022 – 2023 роки 

Джерела фінансування Програми Бюджет Перечинської міської територіальної громади 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

300,0 тис. гривень. 

 

у тому числі за рахунок коштів 

Перечинської міської 

територіальної громади 

300,0 тис. гривень. 

 

 

Секретар міської ради                                                       Галина ГАЄВСЬКА 



                                                                                                           Додаток 2  

                                                                                                           до Програми 

  

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Програми організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, 

територіальної оборони,  призову на строкову військову службу та 

військово-патріотичного виховання населення Закарпатської області на 

2022 – 2023 роки 

Обсяг коштів, 

які пропонується 

залучити для 

виконання 

Програми 

Роки виконання 

Всього витрат 

на виконання 

Програми, 

тис. гривень 

2022 2023 
 

 
  

2022 – 2023 

роки 

Обсяг ресурсів 

всього 

(тис. грн.), у тому 

числі: 

 

 

300,0 

 

 

300,0  
   

 

600,0 

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади 

 

 

 

300,0 

 

 

300,0  
   

 

600,0 

 

Військовий комісар  

Секретар міської ради                                                       Галина ГАЄВСЬКА 

 

  



Додаток 3 

до рішення  

Перечинської міської ради 

№ 495 від 03 лютого 2022 року 

 

 

Програма «Шкільний автобус» у Перечинській міській ТГ 

на 2022-2025 роки 

 

1. Паспорт Програми 
1. Ініціатор розроблення Програми Перечинська міська рада Закарпатської області 

 Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закон України «Про освіту» (стаття 13), 

«Про повну загальну середню освіту» (стаття 20), 

постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 

2003 року №31 «Про затвердження Програми 

«Шкільний автобус» (зі змінами та доповненнями) 

2. Розробник Програми Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради Закарпатської області  

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради Закарпатської області. 

Заклади загальної середньої освіти Перечинської ОТГ 

6. Строк виконання Програми 2022 - 2025 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

(для комплексних програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної громади 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

Всього, 

тис. грн 

у тому числі, за роками, тис. грн 

2022 2023 2024 2025 

Всього, у тому числі: 

345,200 373,0 384,0 403,0 

 

1505,2 

 

8.1. Кошти бюджету Перечинської 

міської  територіальної громади 345,200 373,0 384,0 403,0 

 

1505,2 

 

8.2. Кошти інших джерел 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

 

 

 

  



2. Загальні положення 

Назва: «Програма «Шкільний автобус» у Перечинській міській ТГ на 

2022-2025 роки» (далі Програма). 

Підстава для розроблення: п.22 ст.26.Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту» (стаття 13), «Про 

повну загальну середню освіту» (стаття 20), постанова Кабінету Міністрів 

України від 16 січня 2003 року №31 «Про затвердження Програми 

«Шкільний автобус» (зі змінами та доповненнями). 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у 

сфері освіти. 

Організація регулярного безкоштовного підвозу до місць навчання і 

додому дітей шкільного віку є складовою частиною виконання чинного 

законодавства щодо забезпечення конституційних прав громадян на якісну 

освіту. 

Так, статтею 13 Закону України «Про освіту», статтею 20 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» та статтею 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено забезпечення у 

сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання 

і додому учнів та педагогічних працівників. 

Відповідно до пункту 3 Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 

України 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394, учні, які проживають 

на відстані від закладу освіти понад 2 км, забезпечуються підвезенням у 

порядку, визначеному засновником (засновниками) закладу освіти відповідно 

до законодавства. Підвезення організовується з попередньо визначеними 

зупинками. Відстань від місця проживання учнів до місця збору на зупинці 

не повинна перевищувати 500 м. 

Належна організація підвозу учнів сільської місцевості, що проживають 

за межею пішохідної доступності, до закладів освіти сприятиме проведенню 

оптимізації закладів загальної середньої освіти, створенню умов для безпеки 

дітей, збереження їх здоров’я, ефективному використанню бюджетних 

коштів, кадрового потенціалу педагогічних працівників, удосконаленню 

мережі закладів освіти, а також розширить можливість для гурткової та 

позакласної роботи. 
Основна проблема, на вирішення якої спрямована Програма - підвіз 

учнів з віддалених населених пунктів до місць навчання. За закладами освіти 

закріплюються транспортні засоби відповідної марки в залежності від 

кількості учнів, що підвозяться. 

При наданні шкільних автобусів беруться до уваги, зокрема, існуючі 

дорожні умови, кількість автобусів, маршрути та частота їх пересування для 

того, щоб максимально використовувати транспортні засоби та мінімізувати 

незручності для учнів (та вчителів), які добираються до місць навчання 

(роботи) із своїх сіл, наявність кваліфікованих водіїв та зростаючі регулярні 



витрати на підтримку роботи системи шкільних автобусів (наприклад – 

страхування, вартість палива, утримання транспортних засобів). 

Транспортні маршрути підвозу учнів і вчителів сільської місцевості до 

місць навчання, на роботу та в зворотному напрямі, можуть змінюватись у 

зв‘язку із оптимізацією мережі закладів загальної середньої освіти. 

Більш ефективне використання транспортних засобів буде розроблятись 

кожним закладом, та подаватись на розгляд (затвердження) до Відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради. 

Станом на 1 січня 2022 року в міській громаді налічується 634 учні, які 

проживають за межею пішохідної доступності і потребують регулярного 

підвозу до школи. Підвозиться 609 учнів. Підвозом охоплено 96 %. 

Підвіз до місць навчання, роботи і додому дітей, учнів та педагогічних 

працівників здійснюється за 4-ма маршрутами. 

Автобуси обслуговують Перечинський ліцей – опорний заклад 

м.Перечин, до яких підвозять учнів із населених пунктів: с.Зарічово, 

с.Ворочово, с.Сімерки та с.Сімер. 
У 2021 році для Перечинського ліцею придбано шкільний автобус 

вартістю 1739000 грн. 

 

3. Мета Програми 

- реалізація законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню 

освіту”, “Про дошкільну освіту”; 

- виконання вимог законодавства щодо забезпечення регулярного 

безкоштовного перевезення до місць навчання і додому здобувачів освіти та 

педагогічних працівників; 

- створення рівних можливостей для всіх громадян, які проживають і 

постійно працюють у сільській місцевості, в задоволенні соціальних та 

культурно-освітніх потреб; 

-  раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості; 

- формування належної соціальної інфраструктури громади 

 

4. Завдання Програми 

1. Забезпечення реалізації прав громадян на доступність і 

безоплатність здобуття якісної та безоплатної загальної середньої освіти. 

2. Забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів і 

вчителів сільської місцевості до місць навчання, на роботу та в зворотному 

напрямку. 

3. Забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, її 

участі в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, 

фестивалях, заходах районного, обласного та Всеукраїнського рівнів. 

4. Забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в 

нарадах, семінарах, інших заходах міського, обласного та Всеукраїнського 

рівнів. 



5. Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти у 

сільській місцевості. 

6. Забезпечення підвозу учнів до закладів оздоровлення, відпочинку 

та у зворотному напрямку. 

7. Забезпечується підвіз  для участі в інших заходах відповідно до 

розпоряджень міського голови. 

 

5. Основні заходи по реалізації Програми 

Видатки формуються за рахунок місцевого бюджету, інших джерел, не 

заборонених законодавством, використовуються за цільовим призначенням, 

виключно для реалізації мети та завдань Програми.  

Відділ освіти, культури, сімї, молоді та спорту Перечинської міської 

ради здійснює придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення 

існуючого парку за кошти обласного та міського бюджетів, передбачивши 

відповідні видатки при формуванні бюджетів у 2022 - 2025 роках.  

Керівники закладів загальної середньої освіти комплектують кадровий 

склад водіїв, організовують приміщення для зберігання та технічного 

обслуговування автобусів.  

З метою охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, удосконалення 

навчально-матеріальної бази закладів освіти, забезпечення 

висококваліфікованими кадрами, ефективного використання фінансових 

ресурсів розробляються маршрути підвезення учнів з сільських населених 

пунктів до закладів освіти. Кожен маршрут оснащується транспортним 

засобом залежно від кількості дітей, які потребують підвезення.  

Також, передбачається можливість укладання договорів з 

автотранспортними підприємствами, установами, організаціями усіх форм 

власності про здійснення організованого підвезення, у тому числі підвезення 

рейсовими автобусами. 

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених міським бюджетом та інших джерел, 

незаборонених чинним законодавством 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів 

міського бюджету, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Обсяг фінансування Програми визначається щорічно, виходячи із 

конкретних завдань Програми та реальних можливостей бюджету. 

Координатором роботи щодо виконання заходів Програми та головним 

розпорядником коштів міського бюджету, що передбачаються на реалізацію 

вищезазначених заходів - Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради. 

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської 

ради здійснює контроль за виконанням Програми шляхом планових та 

оперативних перевірок щодо забезпечення цільового використання 



автотранспорту, відповідних умов його зберігання та експлуатації, 

оптимальності затверджених маршрутів. 

№ 

п/п 
Назва 2022 2023 2024 2025 Всього 

1 Паливно-мастильні матеріали 

(8000 л) 
240,0 250,0 260,0 270,0 1020,0 

2 Страхування транспортних 

засобів (1200*4*2) 
9,600 10,0 10,0 12,0 41,6 

3 Страхування водіїв(300*4*2) 2,400 3,0 3,0 5,0 13,4 

4 Проведення ОТК ТЗ (1300*4*2) 10,400 15,0 15,0 15,0 55,4 

5 Витрати на зберігання та 

технічного обслуговування 

автобусів, проведення перед 

рейсового медичного огляду 

водіїв (800*4*9) 

28,800 30,0 30,0 30,0 118,8 

6 Витрати на запчастини до ТЗ та 

проведення послуг з ремонту 
50,000 60,0 60,0 65,0 235,0 

7 Витрати на проведення 

медичного огляду водіїв 

(1000*4) 

4,000 5,0 6,0 6,0 21,0 

 Усього: 345,200 373,0 384,0 403,0 

 

1505,2 

 

 

7. Очікувані результати 

Виконання Програми дає можливість:  

- придбати «шкільні» автобуси для поповнення та оновлення існуючого 

парку «шкільних» автобусів;  

- створити умови для забезпечення у сільській місцевості стовідсоткове 

регулярного безоплатного перевезення здобувачів освіти та педагогічних 

працівників до місць навчання, роботи і додому;  

- забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного 

процессу, створити рівні умови для здобуття якісної середньої освіти в 

сільській місцевості;  

- створити оптимальну мережу закладів загальної середньої освіти у 

сільській місцевості; 

- вирішувати відповідні проблеми освіти на більш високому рівні з 

урахуванням диференціації, індивідуалізації навчання, організації 

систематичного та якісного контролю за навчальними досягненнями учнів; 

- поліпшити якість знань учнів, ефективне використання наявної 

матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу педагогічних працівників, 

фінансових можливостей освітянської галузі в сільській місцевості. 

 



8. Організація та контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією 

Перечинської міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, 

соціального захисту населення. 

Координатором роботи щодо виконання заходів Програми та головним 

розпорядником коштів місцевого бюджету, що передбачаються на реалізацію 

вищезазначених заходів, є відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради. 

 

 

Секретар міської ради                                          Галина ГАЄВСЬКА 

 



Додаток 1 

 до програми 

Напрями діяльності та заходи Програми "Шкільний автобус" на 2022-2025 роки 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

(рік) 

Виконавці 
Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 10 

1.  Придбання автобусів 

шляхом проведення 

конкурсних торгів  

1. Придбання автобусів для 

забезпечення регулярного перевезення 

здобувачів освіти та педагогічних 

працівників у сільській місцевості  

2022 -2025   Придбання  шкільного автобуа для 

розвантаження існуючих маршрутів та 

оновлення парку  

2.  Здійснення розподілу 

транспорту відповідно 

до потреби в 

організації підвезення  

Перегляд закріплення за закладами 

освіти територій обслуговування із 

урахуванням потреби в організації 

перевезення здобувачів освіти та 

педагогічних працівників тощо  

2022 -2025   Закріплення за закладом освіти територій 

обслуговування із урахуванням потреби в 

організації перевезення здобувачів освіти 

та педагогічних працівників; закріплення 

маршрутів руху «шкільних» автобусів за 

закладом освіти 

3.  Розроблення 

маршрутів  

Розроблення і затвердження 

спеціалізованих маршрутів для 

перевезення здобувачів освіти і 

педагогічних працівників  

2022 -2025  Відділ 

ОКСМС. 

Керівники 

ЗЗСО  

Розроблення і затвердження 

спеціалізованих маршрутів для 

перевезення здобувачів освіти і 

педагогічних працівників  

4.  Контроль за безпекою 

дорожнього руху  

Забезпечення контролю за виконанням 

Правил дорожнього руху під час 

перевезення учнів  

2022 -2025  Керівники 

ЗЗСО  

Безумовне дотримання Правил 

дорожнього руху під час перевезення 

учасників навчально-виховного процесу  

5.  Підвезення здобувачів 

освіти до місця 

проведення 

спортивних змагань, 

предметних олімпіад, 

МАН  

Забезпечення підвозу здобувачів освіти 

ЗЗСО, ЗПО до місця проведення 

спортивних змагань, предметних 

олімпіад, МАН тощо  

2022 -2025  Керівники 

ЗЗСО 

Забезпечення підвезення до місць 

проведення спортивних змагань, 

предметних олімпіад, МАН  



6.  Укладання угод із 

спеціалізованими 

автотранспортними 

підприємствами для 

проведення 

необхідних ремонтних 

робіт та 

техобслуговування 

автобусів  

Збереження наявного парку автобусів, 

підтримання його в працездатному 

стані  

2022 -2025  Відділ 

ОКСМС, 

Керівники 

ЗЗСО 

Проведення необхідних ремонтних робіт 

та техобслуговування автобусів 

спеціалізованими автотранспортними 

підприємствами  

7.  В межах чинного 

законодавства 

введення посади 

«інженер-механік» та 

ставки медичного 

працівника згідно 

нормативів для 

посилення контролю 

перед випуском 

автобусу на маршрут  

Введення посад «інженер-механік» та 

ставки медичного працівника в 

закладах, підпорядкованих відділу 

освіти (в залежності від нормативної 

кількості транспортних одиниць на 

балансі)  

2022 -2025  Відділ 

ОКСМС, 

Керівники 

ЗЗСО 

Посилення контролю на маршрутах руху 

«шкільних» автобусів; дотримання 

чинного законодавства з питань охорони 

праці.  

 

Секретар міської ради                                                                                                                               Галина ГАЄВСЬКА 

  



 

Додаток 4 

до рішення  

Перечинської міської ради 

№ 495 від 3 лютого 2022 року 

 

 Програма 

фінансової підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил , які проживають  на території Перечинської  міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

ГО «Спілка учасників АТО Перечинщини» 

2. Розробник Програми ГО «Спілка учасників АТО Перечинщини» 

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

ГО «Спілка учасників АТО Перечинщини» 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

ГО «Спілка учасників АТО Перечинщини», 

Відділ охорони здоров’я, соціального захисту 

населення та у справах дітей Перечинської 

міської ради  

6. Строк виконання Програми 2021 - 2023 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

(для комплексних програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної 

громади, інші джерела, незаборонені чинним 

законодавством. 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

Всього, 

тис. грн 

у тому числі, за роками, тис. грн 

2021 2022 2023 

Всього, у тому числі: 96,6 41,6 30,0 25,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 88,6 33,6 30,0 25,0 

8.2. Кошти інших джерел 8,0 8,0 0,0 0,0 

  



 

2. Загальні положення 

 

Назва: Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції об’єднаних сил, які проживають на території Перечинської  

міської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі Програма).  

Підстава для розроблення: п.22 ч.1 ст.26.Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

Програма спрямована на фінансову підтримку учасників 

антитерористичної операції (далі АТО), операції об’єднаних сил (далі ООС), які 

проживають на території Перечинської  територіальної громади. 

 

3.Мета Програми 

 

Метою програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, 

ООС,та членів їх сімей та, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого 

самоврядування з громадськими організаціями у сфері підтримки учасників АТО, 

ООС та членів їх сімей. Вшанування Днів державного значення та загиблих 

(померлих) учасників АТО, ООС. 

 

4.Завдання, заходи Програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

- вшанування загиблих (померлих) учасників АТО, ООС; 

- відзначення державного свята Дня захисника України; 

- підтримка громадської організації «Спілка учасників АТО Перечинщини». 

 

5.Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених міським бюджетом та інших джерел незаборонених 

чинним законодавством 

Орієтовний обсяг фінансування Програми становить 91,6тис. грн. Обсяги 

фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року 

можуть змінюватись. 

 

№ 

п/п 
Назва 2021 2022 2023 Всього 

1. 
Придбання вінків, квітів, лампадок, 

грамот, нагород та ін... 
1,5 21,0 16,0 33,5 

2. 

Поточний ремонт офісного приміщення  

та музею бойової слави ГО «Спілка 

учасників АТО Перечинщини». 

23,5 9,0 9,0 41,5 

3. Транспортні послуги 0 0 0 0 

4. 
Придбання герба, прапора України,та 

фіменних майок. 
8,6 0 0 8,6 



 

5 Усього: 33,6 30,0 25,0 88,6 

6. Очікувані результати 

 

Виконання Програми підвищить рівень соціального захисту, поліпшить 

соціально-психологічний мікроклімат в родинах, сім’ях учасників АТО, ООС. 

 

7. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Координація виконання Програми покладається на виконавчий комітет 

Перечинської міської ради, на постійну комісію з питань планування бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова Кравець В.В.) 

 

Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА 

 
 

 

  



 

Додаток 5 

до рішення  

Перечинської міської ради 

№ 495 від 3 лютого 2022 року 
 

Програма благоустрою  

Перечинської міської територіальної громади на 2021-2023 рр. 

 

1. Паспорт програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області 

 

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Виконавчий комітет Перечинської міської ради, КП 

«Комунальник», відділи міської ради (відповідно 

напрямку) 

 

6. Строк виконання Програми 2021 - 2023 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

(для комплексних програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної  

громади 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

Всього  

тис.грн. 

у тому числі, за роками тис.грн. 

2021 2022 2023 

Всього, у тому числі: 27 834,56 10 694,0 8 969,8 8 170,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 
27 834,56 10 694,0 8 969,8 8 170,0 

8.2. Кошти інших джерел 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

2.Загальні положення 

Благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та 

озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та 

екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження 

рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її 

раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов 

щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 

Програма благоустрою Перечинської міської територіальної громади (далі 

Перечинська ТГ) на 2021-2023 роки розроблена на виконання Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про дорожній рух», Закону України 

«Про автомобільні дороги» та інших нормативно – правових актів у сфері 

благоустрою населених пунктів. 

Виконання Програми передбачає : 

 Запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та 

використання ресурсів; 

 Покращення екологічного та санітарного стану громади; 

Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та комфортного 

середовища для проживання, що досягається шляхом  забезпечення належного 

рівня благоустрою. Роботи з благоустрою у ТГ здійснюються КП «Комунальник» 

та іншими підрядниками. 

 

3. Мета програми 

 

 забезпечення утримання в належному санітарному стані території ТГ 

(проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних 

форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах міста), 

очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання 

та охорона об’єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення 

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 

 Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану ТГ (організація 

прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких 

побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, косіння зелених зон, 

облаштування майданчиків для розміщення контейнерів по збору твердих 

побутових відходів, паркування транспортних засобів, встановлення урн для 

сміття тощо). 

 Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням дорожніх 

знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож  тощо. 

 Окультурення зелених насаджень з одночасним санітарним  видаленням 

сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів та формуванням крон існуючих 

дерев, утриманням газонів, зелених зон. 

 Забезпечення якісного вуличного освітлення ТГ (поточне утримання, 

впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього 

освітлення ТГ). 



 

 Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів. 

 Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого 

населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, облаштування 

дитячих, спортивних майданчиків тощо). 

 Забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування 

існуючих кладовищ та проведення ряду заходів по їх розширенню за потреби). 

 Залучення до виконання робіт з благоустрою ТГ осіб з числа безробітних 

зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а також осіб засуджених 

до виконання громадських робіт. 

 Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями до об’єктів благоустрою. 

 Організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та 

місцевих свят. 

 Проведення профілактичної, роз’яснювальної  та виховної роботи серед 

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил 

поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих 

побутових відходів, участі громадян у заходах з благоустрою за місцем їх 

проживання. 

 

4. Завдання Програми 

 

- реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному 

санітарно-технічному стані території Перечинської ТГ та покращення її 

естетичного вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та 

відпочинку мешканців та гостей громади. 

 

5.Основні заходи Програми  

 

- приведення центральних частин ТГ до рівня зразкових населених пунктів 

(утримання пам’ятних та в’їзних знаків, вулиць, тротуарів, площ відновлення 

фасадів будівель, впорядкування зовнішньої реклами, встановлення та 

поновлення вказівників, дорожніх знаків, розмітки); 

- озеленення  територіальної громади; 

- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану ТГ, організація робіт по 

прибиранню ТГ, забезпечення своєчасного і повного вивезення ТПВ та нечистот, 

облаштування майданчиків для збору ТПВ, встановлення контейнерів, утримання 

в належному стані зелених зон, виготовлення та встановлення майданчиків для 

розміщення контейнерів для збору ТПВ, автобусних зупинок, паркування 

транспортних засобів; 

- належне утримання вулично-дорожньої мережі, а саме проведення поточних та 

капітальних ремонтів, реконструкцій під’їзних доріг до багатоквартирних 

будинків та вулиць ТГ з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, 

огорожі, утримання систем зливової каналізації, утримання зупинок транспорту; 

- очищення зливової каналізації по місту; 



 

- окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, 

аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб та 

квітників, газонів, смуг зелених насаджень; 

- забезпечення якісного освітлення вулиць і тротуарів ТГ (поточне утримання, 

продовження робіт з капітального ремонту зовнішнього освітлення міста з 

застосуванням енергозберігаючих технологій); 

- оновлення парку транспортних засобів у сфері благоустрою та санітарної 

очистки ТГ (придбання спецсміттєвоза); 

- забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування міських 

кладовищ); 

- забезпечення благоустрою умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого 

населення (впорядкування прибудинкових територій, будівництво дитячих 

гральних, спортивних майданчиків, пляжів); 

- залучення до виконання робіт з благоустрою ТГ осіб з числа безробітних на 

договірних засадах; 

- створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 

можливостями до об’єктів благоустрою (улаштування пандусів, з`їздів для 

інвалідів - візочників на переходах, площах, тротуарах, обладнання світлофорних 

об’єктів системою звукового сповіщання тощо ); 

- організація робіт з благоустрою при проведенні державних та територіальних  

свят; 

- паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, площ, зелених 

насаджень тощо); 

- поточний та капітальний ремонт об’єктів благоустрою; 

- проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед 

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил 

поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведенні порядку за місцем 

проживання, залучення громадськості, насамперед молоді, до здійснення заходів з 

благоустрою ТГ; 

- інші заходи з благоустрою.  

 

6.Фінансове забезпечення 

 

№ 

п/п 

Назва 2021 

тис. грн 

2022 

тис. грн 

2023 

тис. грн 

 

Всього 

тис. грн 

1 Очистка стічних вод 400,0 480,0 579,0 1 459,0 

2 Покос газонів, 

територій, кладовищ, 

майданчиків, прилеглих 

територій та інші 

 

400,0 

 

480,0 

 

579,0 

 

1 459,0 

3 Перевезення сміття 400,0 480,0 579,0 1 459,0 

4 Обрізка дерев 400,0 480,0 579,0 1 459,0 



 

5 Очистка снігу 200,0 240,0 288,0 728,0 

6 Встановлення нових 

елементів (опор, ліній, 

щитових) конструкцій 

та точок обліку 

вуличного освітлення. 

Поточний ремонт, 

обслуговування 

вуличного освітлення. 

Встановлення 

світильників на 

сонячних батареях. 

 

 

1 744,0 

 

 

1892,8 

 

 

2 511,36 

 

 

6 348,16 

7 Розробка програмного 

забезпечення по 

вуличному освітленню 

 

25,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

75,0 

8 Закупка та 

встановлення урн для 

сміття 

 

200,0 

 

240,0 

 

288,0 

 

728,0 

9  Встановлення та  

ремонт поручнів/перил 

на мостиках, переходах 

 

50,0 

 

60,0 

 

72,0 

 

182,0 

10 Встановлення та 

ремонт мостиків, 

переходів 

 

50,0 

 

60,0 

 

72,0 

 

182,0 

11 Благоустрій територій 200,0 240,0 288,0 728,0 

12 Капітальний ремонт 

площі Незалежності 

 

 

3 353,0 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

3 353,0 

13 Ремонт існуючих та 

будівництво нових 

об’єктів благоустрою 

(автобусні зупинки, 

дитячі майданчики, 

візитівки – знаки 

«Перечин», лавиці, 

сміттєві урни/бачки у 

центрі, пам’ятники та 

пам’ятні знаки та інш.) 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

120,0 

 

 

 

 

144,0 

 

 

 

 

364,0 



 

14 Ремонт існуючих та 

встановлення нових 

огорож  

 

100,0 

 

120,0 

 

144,0 

 

364,0 

15 Встановлення 

майданчиків для збору 

ТПВ 

 

100,0 

 

120,0 

 

144,0 

 

364,0 

16 Озеленення(посадка 

квітів, кущів, дерев, 

обробка зелених 

насаджень) 

 

200,0 

 

240,0 

 

288,0 

 

728,0 

17 Обробка гербіцидами 

об’єктів від 

дикоростучих трав та 

чагарників 

50,0 60,0 72,0 182,0 

18 Встановлення 

металевих шаф 

10,0 12,0 14,4 36,4 

19 Закупка, встановлення 

та заміна дорожніх 

знаків 

 

150,0 

 

180,0 

 

216,0 

 

546,0 

20 Закупка та 

встановлення дошок 

оголошень 

 

100,0 

 

120,0 

 

144,0 

 

364,0 

21 Закупка та 

встановлення вивісок із 

назвами населеного 

пункту на конструкціях 

автобусних зупинок 

 

100,0 

 

120,0 

 

144,0 

 

364,0 

22 Ремонт ливневих 

каналізацій 

1500,0 - - 1500,0 

23  Придбання сміттєвоза - 2 200,0 - 2 000 

24 Оплата вуличного 

освітлення 

862,0 1 000,0 1 000,0 2 862,0 

 Усього 10 694,0 8 969,8 8 170,76 27834,56 

 

7.Очікувані результати 

 

  У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників: 

 Поліпшення санітарного та естетичного стану ТГ. 

 Збільшення кількості обслуговуваних вулиць ТГ. 



 

 Освітлення території ТГ відповідно до потреб громади. 

 Збільшення терміну придатності елементів благоустрою, зовнішнього 

освітлення та інших об’єктів благоустрою за рахунок виконання робіт із 

капітального ремонту та послуг із технічного обслуговування. 

  Підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань 

благоустрою та санітарної очистки; 

 Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне 

середовище та здоров’я людини; 

 Створення умов для очищення ТГ від забруднення побутовими відходами; 

 Значне покращення санітарного стану та  благоустрою ТГ; 

 Відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів, влаштування 

твердого покриття на дорогах комунальної власності; 

 Розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення ТГ; 

 Суттєве збільшення площ зелених насаджень, створення паркових зон 

відпочинку, заміну застарілих лісонасаджень та їх оновлення, більш якісне 

утримання та обслуговування зеленого господарства ТГ; 

 Покращення загального екологічного стану територій, зменшення 

негативного впливу на довкілля; 

 Створення належних умов для проживання населення, забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя, активізації жителів ТГ у виконанні 

завдань Програми . 

  

8.Організація та контроль за виконанням Програми 

Щорічний звіт про виконання завдань Програми подається Перечинській міській 

раді для розгляду та затвердження у двомісячний строк після завершення 

відповідного бюджетного періоду. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання 

завдань Програми,  здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

 

Секретар міської ради                                                    Галина ГАЄВСЬКА  

  



 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року № 496 

         м.Перечин 

 

Про звіти структурних підрозділів, 

комунальних закладів 

та підприємств  

Перечинської міської ради 

 

Відповідно до п. 11 ст. 26, ч. а п. З ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», згідно положень, Закону України «Про підприємства 

в Україні», реалізовуючи право власника Перечинської міської ради, щодо 

здійснення управління комунальною власністю, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти до відома звіт комунального закладу «Центр культури і дозвілля» 

Перечинської міської ради за 2021 рік. (Додаток 1).  

1.1.Враховуючи фінансові можливості міської ради передбачити в 

міському бюджеті та бюджеті розвитку міста асигнування для 

забезпечення ефективної роботи КЗ «Центру культури і дозвілля».  

2. Прийняти до відома звіт комунального закладу «Краєзнавчий музей міста 

Перечин» за 2021 рік. (Додаток 2).  

2.1.Враховуючи фінансові можливості міської ради передбачити в 

міському бюджеті та бюджеті розвитку міста асигнування для 

забезпечення ефективної роботи комунального закладу «Краєзнавчий 

музей міста Перечин».  

3. Прийняти до відома звіт служби у справах дітей Перечинської міської ради 

за 2021 рік.(Додаток 3).  

3.1. Враховуючи фінансові можливості міської ради передбачити в 

міському бюджеті та бюджеті розвитку міста асигнування для 

забезпечення ефективної роботи служби у справах дітей. 

4. Прийняти до відома звіт про діяльність КП «Комунальник» за 2021 рік. 

(Додаток4).  

4.1. Зобов’язати адміністрацію КП «Комунальник» здійснювати надання 

якісних житлово-комунальних послуг населенню.  

4.2. Враховуючи фінансові можливості міської ради передбачити в 

міському бюджеті та бюджеті розвитку міста асигнування для 



 

забезпечення ефективної роботи КП «Комунальник» з метою 

підтримки підприємства.  

5. Прийняти до відома звіт комунального закладу «Публічна бібліотека» 

Перечинської міської ради за 2021 рік. (Додаток 5)  

5.1. Враховуючи фінансові можливості міської ради передбачити в 

міському бюджеті та бюджеті розвитку міста асигнування для 

забезпечення ефективної роботи КЗ «Публічної бібліотека».  

6. Прийняти до відома звіт комунального закладу «Центр надання соціальних 

послуг Перечинської міської об’єднаної територіальної громади» за 2021 рік. 

(Додаток 6).  

6.1. Враховуючи фінансові можливості міської ради передбачити в 

міському бюджеті та бюджеті розвитку міста асигнування для 

забезпечення ефективної роботи КЗ «Центр надання соціальних 

послуг Перечинської міської об’єднаної територіальної громади».  

7. Прийняти до відома звіт відділу освіти, сім’ї, культури, молоді та спорту 

Перечинської міської ради за 2021 рік (Додаток 7).  

7.1. Враховуючи фінансові можливості міської ради передбачити в 

міському бюджеті та бюджеті розвитку міста асигнування для 

забезпечення ефективної роботи відділу. 

8. Прийняти до відома звіт комунального некомерційного підприємства 

«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області за 

2021 рік. (Додаток 8) 

8.1.  Враховуючи фінансові можливості міської ради передбачити в 

міському бюджеті та бюджеті розвитку міста асигнування для 

забезпечення ефективної роботи комунального закладу з метою 

підтримки підприємства.  

9.  Прийняти до відома звіт відділу охорони здоров’я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради за 2021 рік. (Додаток 9)  

9.1. Враховуючи фінансові можливості міської ради передбачити в 

міському бюджеті та бюджеті розвитку міста асигнування для 

забезпечення ефективної роботи відділу.  

10. Прийняти до уваги звіт комунального некомерційного підприємство 

"Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської 

міської ради за 2021 рік. ( Додаток 10).  

10.1. Враховуючи фінансові можливості міської ради передбачити в 

міському бюджеті та бюджеті розвитку міста асигнування для 

забезпечення ефективної роботи КНП підприємство "Перечинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» з метою підтримки 

підприємства.  

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Галину Гаєвську. 

 

  Міський голова                                  Іван ПОГОРІЛЯК  



 

Додаток 1 

до рішення Перечинської міської ради  

№ 496 від 3 лютого 2022 року 

 

Інформація щодо роботи  

 КЗ «Центр культури і дозвілля»  Перечинської міської ради 

за 2021 р. 

 

              Робота  КЗ « Центр  культури і  дозвілля» Перечинської міської ради  

спрямована  на пошук та розробку інноваційних  форм   організації  культурно – 

дозвіллєвої діяльності, на підвищення  професійного рівня  аматорських  творчих 

колективів, на задоволенням культурно-мистецьких потреб різних вікових 

категорій населення та втілення їх в культурно-дозвіллєву  діяльність, на охорону 

і збереження нематеріальної культурної спадщини, на сприяння розвитку та 

збереженню народних  художніх промислів, та всебічну підтримку народної 

творчості . 

 Штат  Центру налічує 11 осіб в тому числі і завідуючі, та директор клубних 

установ.   

 КЗ «Центру культури і дозвілля» підпорядковуються клубні установи сіл  

Зарічево, Сімер , Сімерки, Ворочово (вакансія). 

   На території ТГ ведуть свою діяльність  4 аматорські колективи зі 

званням «народний», більшістю з них керують працівники центру та клубних 

установ, а саме :  

- народний аматорський фольклорний колектив «Цімборки» КЗ «Центр 

культури і дозвілля»,  керівник, методист КЗ «Центр КіД», Ганна 

Мучичка;  

- народний  аматорський  фольклорно-етнографічний  ансамбль 

«Лемківчанка» будинку  культури  с. Зарічево, керівник , директор БК с. 

Зарічево, Марія  Низовець; 

- народний  аматорський вокальний ансамбль «Вербиченька» будинку  

культури  с. Зарічево, керівник Марія  Магада; 

- народний  аматорський  оркестр народних інструментів КЗ «Центр 

культури і дозвілля»,  керівник Олена Короленко. 

Окрім народних аматорських, у КЗ «Центр культури і дозвілля» , , 

займаються також і такі гуртки, колективи , вокалісти та студії аматорської 

художньої творчості, якими керують працівники центру : 

- театральний гурток «Маска», під керівництвом керівника художнього «Центр 

КіД» Тетяна Кречко; 

- гурток художнього слова  під керівництвом керівника художнього «Центр 

КіД» Тетяна Кречко; 

- фольклорний ансамбль «Карічка», керівник - зав. відділом із основних видів 

діяльності центру Леся Магада; 



 

- студія музичного розвитку для дітей дошкільного та молодшого шкільного 

віку «Карамелька», керівник - зав. відділом із основних видів діяльності центру 

Леся Магада; 

- любительське об’єднання «Творча майстерня для дітей «Скриня»  , під 

керівництвом керівника художнього «Центр КіД» Тетяна Кречко; 

- солісти : Катерина Зелді, Олеся Рябінчак, Діана Лялько, Марк Гоєр; 

  Загальна кількість  учасників, які на даний момент займаються в «Центрі   

КіД» 70, як дорослих , так підлітків,  та дітей. 

  В гуртках, колективах, любительських об’єднаннях  аматорської художньої 

творчості клубних установ ТГ займається 152 учасник.  

Створені та працюють  такі клубні формування: 

 

БК с. Зарічово:  

- гурток художнього слова, керівник Н. Пиган; 

- Любительське об’єднання «Мистецтво і час», М.Магада; 

Майстри народної творчості, що облікуються в будинку культури :  Гимбар І.Ю 

– лозоплетіння, Годованець Т.Й. -  гачкування, в’язання; Семенченко С. П. -  

декупаж, розпис скла. 

Клубна установа с. Сімерки:    

- вокальний ансамбль  «Червона калина», керівник Т. Опаленик; 

- дитячий драматичний колектив,  керівник Т. Опаленик; 

- вокальний дитячий ансамбль «Сімерчаночка», керівник Т. Опаленик; 

- гурток художнього слова, керівник Т. Опаленик; 

- гурток рукоділля «Умілі руки» , керівник Т. Опаленик; 

Майстри народної творчості, що облікуються в будинку культури :   Данилич 

О.М. -  вишивання; Лупич Т. М. -  вишивання (); Цапик І. А. – вишивання , 

гачкування; Опаленик Т.С.  -  вишивання, в’язання; Грицак М.І. - вишивання, 

в’язання; Опаленик Т.Й. -  бісероплетінням. Анічкіна Тетяна - лемківська 

вишивка. 

Клубна установа с. Сімер :  

- вокальний ансамбль , керівник Л. Ваган 

- вокальний ансамбль (дитячий) , керівник Л. Ваган 

- танцювальний колектив,  

- гурток художнього слова 

- драматичний  гурток 

- солісти клубної установи: Наталія Гапак, Олена Мунтян, Дарина Касторнова, 

Вікторія Чума. 

- 4 любительські об’єднання:  «Умілі руки» , «Шахмати шахи», «Теніс» , 

«Дискотека» 

Майстри народної творчості, що облікуються в будинку культури : Пекар М.С. – 

вишивання;  Керецман О.Ю. -  вишивання; Гирявець Б.Ю. – художник; Зизич І.Ю. 

– вироби з бісеру; Коваль О.М.  – вироби з бісеру. 

      Також на території ТГ знаходиться 2 музеї .  Краєзнавчий музей міста Перечин 

та народний етнографічний  музей «Лемківська садиба» Закарпатського  музею 

народної архітектури і побуту с. Зарічево , з якими, працівники центру та клубних 



 

установ, постійно  співпрацюють. А також ведеться постійна співпраця з КЗ 

«Публічна бібліотека» Перечинської міської ради та її установами філіями. 

 

Культурно – дозвіллєва  діяльність  

«КЗ Центр культури дозвілля» та клубних установ 

Перечинської ТГ 
 

23. 04. 2021 р. - урочисте зібрання з нагоди  35-річниці вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (Центр КіД) 

                     
  Учасники зібранн та ведуча Т.Кречко         Дует гітаристів Перечинської ШМ 

30.04. 20201 р.  - виставка «Писанкове дерево» (Центр КіД т, установи філії) 

       
   Писанки майстрів та працівників установ культури        Працівники центру та бібліотеки  

 

08.05. 2021 р. -  мітинг – реквієм присвячений Дню Перемоги, та вшанування 

пам’яті загиблих у ІІ – й світовій війні. День пам’яті та примирення (Центр КіД) 

 
20. 05. 2021 р. - святкова програма до Дня Вишиванки с. Зарічево етнографічний 

музей «Лемківська хата» (Центр КіД т, установи філії) 



 

                
  Колективи  «Цімборки» , «Лемківчанка»  та працівники КЗ «Публічна бібліотека » 

29.05. 2021 р.   -  урочиста концертна програма ,  вручення нагород за вагомий 

внесок у розвиток громади та звання Почесний громадянин міста Перечин 

присвячена Дню міста (Центр КіД)  

     
        Оркестр народних інструментів                  Ведучі О. Бескід  й Т. Кречко 

 

17.06. – концерт - вітання присвячений Дню медичного працівника 

                 
 Фольклорний колектив «Карічка»                     НАФ  «Цімборки»  

  Краєзнавчого музею м. Перечин 
 

07. 07. - перші музейні вечорниці разом в Краєзнавчому музеї м. Перечин 

        
  Фольклорний колектив «Карічка»                     НАФ  «Цімборки»  



 

  Краєзнавчого музею м. Перечин 
 

16.07. – реконструкція лемківського весілля в рамках проєкту «Етнокультура: 

збереження спадщини лемків» в  етнографічному музеї «Лемківська садиба» 

(спільно з фольклорним колективом «Карічка» Краєзнавчого музею міста, 

фольклорно-етнграфічним ансамблем «Лемківчанкака» Зарічівського БК) 

      
 

         
 

23.08. – Урочистості з нагоди  Дня державного прапора України 

                     
        Співачка Мирослава Пекар          Оркестр народних інструментів та народна хорова Капела   

     УжНУ «Боян» 

 

 

  



 

28.08 – Відзначення 30-тої річниці Дня незалежності України та  відкриття 

площі  Незалежності  м. Перечин 

                     
 Ігрова програма проводять заввідділом з   МК «Розспис камінців» проводить керівник  

основних видів  діяльності Л.Магада та         художній Т. Кречко 

методист Г. Мучичка 

                
   Театральний гурток «Маска»          Група «CREW7» ЦРРД «Сонечко» 

19.09. -  Дитяча  конкурсна програма «Міні -Міс «Лемківчаночка в рамках 

проведення фестивалю «Perechin FOLK fest» 

      
19.09. – Концертна  програма  фестивалю «Perechin FOLK fest» та майстер – 

класи від майстрів Перечинської ТГ 

             
          НАФК «Цімборки»      Танцювальний колектив клубу с. Сімер 



 

            с     

Майстер лозоплетіння  Майстриня з гачкування    Художник  

І. Гимбар    Т. Годованець            В . Бочковський   

 

11. 10. – Концертна програма присвячена 85-річному ювілею поета, драматурга, 

художника Івана Козака 

        
  Фольклорний колектив «Карічка»                        НАФ  «Цімборки»  

  Краєзнавчого музею м. Перечин 
13.10. – Концертна  програма  до Дня захисника України; 

        
 Глядачі концерту      КСТ « Вероніка» 

28 .10. -  Мітинг-реквієм присвячений визволенню України від нацистів  

           



 

09.11. – святковий концерт присвячений Дню працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

    

27.11. – мітингш-реквієм з нагоди вшанування пам’яті жертв голодоморів  в 

Україні 

 
 

06.12. – дитячі ранки до Дня св. Миколая в дитячих садочках міста Перечин 

 
  



 

08.12. - Андріївські вечорниці в Краєзнавчому музеї міста Перечин (в рамках 

реалізації проєкту "EthnoTravel: візуалізація локальних родзинок") 

    
14.12. -  зустріч зі Святим Миколаєм в КУ «Інклюзивний центр міста Перечин» 

         
 

17.12. – відкриття головної ялинки міста Перечин 

                
 

21.12. – концерт  від  студії музичного розвитку "Карамелька"  під назвою "З 

теплом у серці"  

            
 

  

https://www.facebook.com/groups/907696056825063/?__cft__%5b0%5d=AZXY9AwY4Vw1dII5WNd7N83Hg-ibuBEXIZdz9Yt2sXBuBi9I4R2DKIj-Dper-JwbH-k_CzlYlBjsbGECCWthoeSceKI1Dxs6OTT3vBXrTec0o7-FR8nMGpKUNqwETQIdHT-M77nhH0ioHXwELWX545fZY5MIy_LhvR8A39YjPfyjovZcre0vwfBIs6a56Pgd1lk&__tn__=-UK-R


 

23-24 . 12. - зустріч зі Святим Миколаєм в садочках сіл Сімер, Сімерки, Ворочово, 

Зарічово 

          
28-30.12. – вітання діток в Резиденції Діда Мороза 

 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Робота закладів культури клубного типу Перечинської ТГ 

 

25.- 30. 04. 2021 р. -  майстер – класи з писанкарства та виготовлення великодньої 

атрибутики  

                                
   БК с.Зарічево 

                            
          Клуб с. Сімерки 

                   
            клуб с. Сімер 

 

01.06.2021 р. – святкування Дня захисту дітей – ігрові програми, конкурси  

                      
клуб с. Сімер 

 



 

      
клуб с. Сімерки 

 

12. 06. – майстер-клас, вікторина та ігри для дітей  

 
клуб с. Сімер 

 

25 . 06. – українознавча- вікторина до Дня Конституції "У всіх людей один закон" 

(спільно з бібліотекою)  

 
клуб с. Сімер 

 

28.06. - Конкурс "Міні-міс Сімеряночка 2021" , присвячений Дню молоді  

      
с. Сімер , пляж «Ростовка»  

 



 

04. 07. - розважально - ігрова програма для дітей (спільно з бібліотекою) 

    
клуб с. Сімер 

 

07.07. - народознавча_година «Ой_на_Івана_Купала...»  

      
клуб с. Сімерки 

 

08.07. - гра для дітей -"Збери українську абетку»  

           
клуб с. Сімер 

 
10.07.  - година спілкування " Здоров'я - головний життєвий скарб" 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUsUeejJ08WuDdqUgjMuR1cM0_Rgp3Q6m0FS-R1-V4ToLvaSJsBMVAC88WKKpqY_AFxxB5trHol3IA2ajhOK2Nmrl9_eHDEXpZ9_EVdh2jzyUusQPVVboIBZhK-c46grkF9mW_4EPdgZK4uC-gvN_WB6cxD5qWI_VTbghI7MmGdfg3YYinkLhCRKbcf05vDDssJUA5GNH8w_ntPPspDxXCI&__tn__=*NK-y-R


 

клуб с. Сімер 

11.08.  – майстер– клас з виплітання віночків  із живих квітів  

    
БК с. Зарічово 

 
20.08. -  святковий концерт присвячений 30 - ій річниці Незалежності України та 

Дню Прапора 

         
клуб с. Сімер 

 

 

 21.08. –  вшанування пам'яті Героя АТО Кулі Михайла до 30 - ії річниці 

Незалежності України та Дню Прапора 

         
клуб с. Сімер 

 

 

 

 

 



 

22.08. -  Святкова концертна програма присвячена 30 - річчю Незалежності 

України  за участі колективів  Перечинської ТГ 

       
клуб с. Сімерки 

 

14.09.  -  День фізичної культури і спорту 

             
клуб с. Сімер 

 
29.09. - Майстер - клас із в'язання гачком килимка зі смужок тканини 

          
клуб с. Сімер 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

07.10. – майстер-клас «Віночки з осіннього листя» 

      клуб с. Сімер 

13.10. – бесіда з молоддю та концертна програма присвячені Дню захисників 

Укураїни 

         
клуб с. Сімер 

 
24.10. -  творче заняття з дітьми «Діти повинні жити в світі краси, гри, казки, 

музики, фантазії, творчості!" 

          
клуб с. Сімер 

 

28.10. – творча  зустріч з письменником  автором книги "Сімер, любове моя..." 

Йосипом Ганичом 

     



 

клуб с. Сімер 

 
03.11. - виховна година " Сім кольорів щастя" 

                     
07.11. - проводилась вікторина до Дня української мови і писемності 

"І слово в барви переллю" 

 
клуб с. Сімерки 

07.11. - тематична бесіда " Небезпеки, що підстерігають сучасну молодь"             

 
клуб с. Сімер 

 

19.11. - відзначення Дня Гідності і Свободи було проведено єдиний урок миру «За 

мир у всьому світі – це значить за життя!»  

 
 клуб с. Сімерки 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441146709845&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441146709845&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R


 

19.11. – майстер клас «Новорічний чобіток для солодощів»   

      
БК с. Зарічово 

 

27.11. -  тематичний вечір -  «Стежинами скорботи» присвячений вшануванню 

пам’яті жертв голодоморів в Укораїні                              

 
клуб с. Сімер 

 

02.12. - виховна бесіда під назвою "СНІД - небезпечне захворювання" 

 
клуб с. Сімер 

04.12. – вікторина для дітей  "Що ми знаємо про новорічні свята? " 

                                
      клуб с. Сімер                                                    
 

05.12. -  майстре-клас з виготовлення різдвяних віночків  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040440963376530&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040440963376530&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040440963376530&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040440963376530&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441023376524&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441023376524&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441023376524&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441023376524&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R


 

     

клуб с. Сімерки     

 

 

07.12. -  майстер клас для дітей із виготовлення новорічних віночків   

      
клуб с. Сімерки 

 

12.12.-  Історична- хвилинка:Традиційні святкування та ворожіння на Андрія. 

 

 
клуб с. Сімерки 

 

12.12. - майстер - клас для дітей із виготовлення новорічних віночків 

                 
клуб с. Сімер 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441023376524&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441023376524&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441023376524&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441023376524&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441023376524&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441023376524&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441023376524&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441023376524&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R


 

12 .12.   -  історична- хвилинка: «Традиційні святкування та ворожіння на Андрія» 

 

клуб с. Сімерки 

 

15.12. – розважальний захід для дітей  «Посиденьки у Всесвітній день чаю» 

       

клуб с. Сімер 

 

Створено фото зони у  клубних установах  ТГ 

         

                                    БК с.Зарічово                    Клуб с. Сімерки 

29.12.  -  відкриття Новорічної ялинки в с. Сімер 

https://www.facebook.com/groups/608559119745012/posts/961461907788063/?__cft__%5b0%5d=AZXectAjY5iJOuRFg1KVmlMP_y7iLfaqEzUTbFHeGkZbr1Zf39u6yajptmaBSt9WSIjlVUjSYpv4sU8NaQuFffo2Cgq1wKB35DfNQdiWR6Mljbc2nN10JSFcLYr5JWl4470lor3Du8tuWnPDFO6Ib3xljkqlwxaiP3cB-g2YkFjtgOVNFfgR6k_wXwOd5pRigaU&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441210043172&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441210043172&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R


 

         

 

Участь колективів ,  працівників центру та його структурних підрозділів у 

масових заходах,  які проводяться на території ТГ, наради, гурткова робота, 

ігри , зустрічі,  перевірка роботи закладів культури ТГ, та надання їм 

методичної і практичної допомоги 

 

01.06.2021 р. -  Свято Зубної феї в центрі міста присвячене Дню захисту дітей 

(Центр КіД, Публічна бібліотека); 

       
 
29.04. 2021 р . -  демонстрація «Вінкоплетин» —  елементу нематеріальної 

культурної спадщини, учасницями народного аматорського фольклорно-

етнографічного ансамблю «Лемківчанка» (кер. М. Низовець) під час зустрічі для  

інвентаризації елементів нематеріальної культурної спадщини в етнографічному 

музеї «Лемківська хата» (ООМЦК); 

          
 

23.05.2021 р. -  участь народного аматорського фольклорно-етнографічного 

ансамблю «Лемківчанка» (кер. М. Низовець)  в  арт-проекті історичної інсталяції 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441210043172&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040441210043172&set=pcb.1040441243376502&__cft__%5b0%5d=AZVosuo77MSX9pISJwxzQNwm-cLrdTBEERVsC2RjUvDPLObC-TTKt3xLeLhZAcjpjONBDnD-AjQh8nQCRGtsW7V-VIhfNcyMvtM9YHJJpH9kGXwi_5p8jYmsv6VvTGtFPAQ&__tn__=*bH-R


 

"Барвистий вінок Закарпаття", що проводився  Ужгородському скансені у рамках 

Всеукраїнського культурного марафону "Не забуваючи минуле, погляд у 

майбутнє", присвяченого 30-річчю Незалежності України ; 

 
 10. 06.  - участь працівників КЗ «ЦКіД» в онлайн-зустрічі на тему "Інформаційна 

сесія департаменту культури , національностей та релігій Закарпатської ОДА з 

питань управління сферою культури в нових умовах для громад Закарпатської 

області" за підтримки Закарпатського регіонального офісу Програми "U-LEAD з 

Європою"; 

 
 

05. 06. -  участь керівника художнього Тетяни Кречко та вокалістів клубної 

установи с. Сімер  в  Перечинській барахолці ; 

             
            Ведуча   Т. Кречко       Вокалістка Н. Гапак 

 

17.06.  - участь завідуючої  БК с. Зарічево у ІІІ дитячому регіональному фестивалі 

"Лемківські пацюрки", в етнографічному музеї «Лемківська садиба», проведення 

майстер-класу з розпису писанки воском; 

 



 

 
 

15. 07. – участь працівників центру та його структурних підрозділв в форумі 

«Етнокультура: збереження спадщини лемків»; 

 
 

 

05.08. – виступ народного аматорського фольклорного колективу «Цімборки» у 

зустрічі з делегація з Пардубицького краю та краю Височіна (Чехія) 

 
 

18.08. – участь робіт майстрів народного мистецтва м. Перечин у виставці робіт 

майстрів декоративно- прикладного мистецтва «Дивоцвіт Закарпаття» з нагоди 

30-річчя Незалежності України  



 

         

                             роботи  різб’яра                        роботи вишивальниці М. Зизич – Панасович 

                              А. Пузакулича                                                                                  

 

роботи заслуженого майстра України І. Церковник 

 

19.08. – участь робіт  керівника художнього КЗ «Центр КіД» Тетяни Кречко у ІІІ 

всеукраїнській виставці "Натхненні лялькою" 

                        
     

22.08. – участь колективів КЗ «Центру КіД»та клубних установ ТГ у святкуванні 

30- тої річниці незалежності України  



 

       
     Вокалістка Наталія Гапак                            Вокальний ансамбль клубу с. Сімер 

             клубу с. Сімер 

 

     
Народний аматорський фольклорно-           Народний аматорський   фольклорний  

етнографічний ансамбль «Лемківчанка»      колектив «Цімборки» КЗ «Центр КіД» 

БК с. Зарічово 

 

28.08 – Відзначення 30-тої річниці Дня незалежності України та  відкриття 

площі  Незалежності  м. Перечин 

               
  Вокальне тріо клубу с. Сімер               Вокаліст Андрій Лисименко  

                    БК с. Зарічово 



 

 
Вокальний ансамбль клубу с. Сімер 

 

19.09. – участь колективів клубних установ громади у концертній  програмі 

фестивалю «Perechin FOLK fest» 

         
Вокальний ансамбль клубу с. Сімер  Танцювальний колектив клубу с. Сімер 

 

  
Вокальне тріо с. Сімерки  Солістка клуб с. Чорноголова Ю.Бабич та учасниці

 народного  аматорського фольклорно- 

етнографічного  ансамблю «Лемківчанка»  БК с. 

Зарічово  

 

07.10. –  участь народного аматорського фольклорно- етнографічного  ансамблю 

«Лемківчанка»  БК с. Зарічово в екскурсії для представників об'єднання молодих 

лемків Львівщини 



 

                 
13.10. – участь робіт майстрів громади у виставці до річниці створення 

Перечинської ТГ 

          
         Роботи майстринь гачкування с. Зарічово    Майстер з  лозоплетіння  

      Іван Гимбар та диретор БК    

Зарічово М. Низовець 

           
         Завідуюча клубу Л. Ваган                        Роботи майстринь з вишивки  

      с. Сімер                с. Сімер 

 

                    



 

 Роботи майстринь з лемківської                            Завідуюча клубу Т. Опаленик  

       вишивки с. Смерки               с. Сімерки 

01.10. -  участь директора  центру М.Годованого та заввідділом з основних видів 

діяльності Л.Магада  у науковій конференція « Збереження та популяризація 

культурної спадщини прикордонних регіонів 

                                       
 

22.10. -  участь заввідділом з основних видів діяльності в Онлайн-презентації 

результатів проєкту «Молодь у культурі, культура для молоді: потенціал 

закарпатських сіл», який реалізовує Закарпатський регіональний центр СЕ і ГД 

НАН України за підтримки Український культурний фонд. 

 

22.10. - участь народного аматорського фольклорно- етнографічного  ансамблю 

«Лемківчанка»  БК с. Зарічово,  в запису Збірки різних версій співанки  «Ой, 

верше, мій, верше» у виконанні солістки Житомирська обласна філармонія ім. С. 

Ріхтера  Світлани Ніконорової, від  об'єднання лемків Молода Лемківчщина   

 
 

06.11. - участь народного аматорського фольклорно- етнографічного  ансамблю 

«Лемківчанка»  БК с. Зарічово в Андріївських вечорницях в Краєзнавчому музеї 

міста Перечин (в рамках реалізації проєкту "EthnoTravel: візуалізація локальних 

родзинок") 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4272149052854209&set=pcb.4272151779520603&__cft__%5b0%5d=AZXUHbRQAWcE3bDmqET2pd-2X4BY2FhGwbSkKLc-QNDQJiIGZ49H5nwpQ8pH4yPHWKGraP8cMH8s0yT0ya6pGxtiVU4TOC4CBHCVz8ICH3AZAD0qkwEoRIk9ZYdG-kGIVc9_bHW_XiV_euDdTOOF2kKO&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4272149052854209&set=pcb.4272151779520603&__cft__%5b0%5d=AZXUHbRQAWcE3bDmqET2pd-2X4BY2FhGwbSkKLc-QNDQJiIGZ49H5nwpQ8pH4yPHWKGraP8cMH8s0yT0ya6pGxtiVU4TOC4CBHCVz8ICH3AZAD0qkwEoRIk9ZYdG-kGIVc9_bHW_XiV_euDdTOOF2kKO&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/filrihter/?__cft__%5b0%5d=AZUE-0gA1xdlfW5mobr_2upQNG1zQpE-dz2LY3H5VJ6pkLsuizjH_44ehYTz2j2FY7rzKgMz3C8rFjunoiZ3ciu65Iv_DDIyY6RyNzUTdPHY05VLaFJIlApR19QeZQC80tSg9mxB3Ej9hvRgUodkCvXNNvoPAZj4lnMbgchMZLtAWvdZ1tOoSkFVq9ohRtjzzyZ1WI_lnXVtLiwqtX8ejsYS&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/filrihter/?__cft__%5b0%5d=AZUE-0gA1xdlfW5mobr_2upQNG1zQpE-dz2LY3H5VJ6pkLsuizjH_44ehYTz2j2FY7rzKgMz3C8rFjunoiZ3ciu65Iv_DDIyY6RyNzUTdPHY05VLaFJIlApR19QeZQC80tSg9mxB3Ej9hvRgUodkCvXNNvoPAZj4lnMbgchMZLtAWvdZ1tOoSkFVq9ohRtjzzyZ1WI_lnXVtLiwqtX8ejsYS&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4272149052854209&set=pcb.4272151779520603&__cft__[0]=AZXUHbRQAWcE3bDmqET2pd-2X4BY2FhGwbSkKLc-QNDQJiIGZ49H5nwpQ8pH4yPHWKGraP8cMH8s0yT0ya6pGxtiVU4TOC4CBHCVz8ICH3AZAD0qkwEoRIk9ZYdG-kGIVc9_bHW_XiV_euDdTOOF2kKO&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4272149236187524&set=pcb.4272151779520603&__cft__[0]=AZXUHbRQAWcE3bDmqET2pd-2X4BY2FhGwbSkKLc-QNDQJiIGZ49H5nwpQ8pH4yPHWKGraP8cMH8s0yT0ya6pGxtiVU4TOC4CBHCVz8ICH3AZAD0qkwEoRIk9ZYdG-kGIVc9_bHW_XiV_euDdTOOF2kKO&__tn__=*bH-R


 

       
09.12. – участь працівників центру у нараді по звітності закладів культури клубного типу за 

2021 рік  в онлайн-режимі на платформі Zoom від КЗ«Обласний організаційно-методичний 

центр культури» Закарпатської обласної ради відбудеться  

 
 

 

17. 12. -  участь колективів клубних установ ТГ у Відкритті головної ялинки міста 

Перечин  

       
Хореографічний та вокальний гуртки  клубу с. Сімер 

 

 
Вокакльний ансамбль «Сімерчаночка» клуб с. Сімерки  



 

Проведення  майстер- класів  керівником художнім  КЗ «Центр КіД» 

Тетяною  Кречко : 

- в КЗ «Краєзнавчий музеї міста Перечин»: 

18.05. – «Лялька-мотанка «Зернянка» до Міжнародного дня музеїв  

 
 

30.09. - «Листівка в техніці скрапбукінг» до Дня вчителя  

 
 

21.10. – «Текстильні гарбузики до Гелловіну»  

      
03.12.  – «Новорічні сніговички з CD дисків» 

   
 

- в етнографічному музеї «Лемківська садиба»: 

 

07.07. – майстер клас в рамках проєкту «Пізнай Ужанську долину»; 



 

        
 

 

12. 07. – майстер клас «Зайчик на пальчик» для туристів з Львівщини;  

        

 

Методистом Ганною Мучичка здійснено  перевірку  роботи клубних 

установ та надання методичної і практичної допомоги  в проведені та підготовці 

масових заходів установам с. Сімер та с. Сімерки.  

 

       

Клуб  с. Сімер  (26. 06. )      Клуб с. Сімерки  ( 29.07.)    БК с. Зарічово (03.12.) 

 

 

Розроблено і розповсюджено методичні матеріали «Перелік та ведення 

документації клубного закладу», для працівників закладів культури клубного 

типу. 



 

Крім того було проведено 6 нарад з працівниками структурних підрозділів, 

щодо планування роботи, ведення документації та проведення культурно-

мистецьких заходів присвячених пам’ятним і святковим датам. 

 
 

        
 

                         
 

              
 

 

 

 З вересня у закладі працює  студія музичного розвитку для дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку «Карамелька» . Керівник студії  - зав. 

відділом із основних видів діяльності центру Леся Магада. Це простір для 



 

творчого музичного розвитку дітей , а саме  елементарного музикування за 

методикою Карла Орфа.  

 

              
 

     
 

               
 

                  
 

У серпні розпочато заняття у  любительському об’єднанні «Творча 

майстерня для дітей «Скриня», під керівництвом керівника художньо центру 

Тетяни Кречко. 



 

         
 

          
 

                        

       
  Загалом протягом півроку  майстерні виготовили більше 30 неповторних 

робіт в різних техніках: мотанка, солоне тісто, пап'є-маше, малювання та інше. 

Керувались принципами переробки та вторинного вживання пластику й тканини.      

  



 

Також, згідно графіків проводяться репетиції колективів та гуртків закладів 

культури ТГ , проводяться ігрові програми,  ігри в настільний теніс, тощо: 

 

КЗ «Центр КіД» 
 

    

            
Народний аматорський фольклорнийф колектив «Цімборки» , керінвик методист центру Ганна Мучичка 

     
                 Театральний гурток «Маска»     Репетиція до Лемківського весілля 

                   

        
Підготовка юних учасниць конкурсу «Міні-міс Лемківчаночка»  

 



 

 

клуб с. Сімер 

       
 

         
  

               
 

                     
 

                               



 

 

 

клуб с. Сімерки 

      
     

      

 

            
 

                   
 

  



 

БК с. Зарічово  

 

      
 

       
 

 
 

 

Директор КЗ «Центр культури і дозвілля» 

Перечинської міської ради                                              Микола ГОДОВАНИЙ 

 

 

Секретар міської ради                                                       Галина ГАЄВСЬКА 

  



 

Додаток 2 

до рішення Перечинської міської ради  

№ 496 від 3 лютого 2022 року 

Звіт 

Комунального закладу «Краєзнавчий музей міста Перечин»  

за 2021 рік 

 

Робота в Краєзнавчому музеї міста Перечин впродовж 2021 року була 

спрямована на благоустрій території музею, догляд за експозиціями музею та 

збереженню матеріальної спадщини і традицій краю. Для втілення цих завдань 

було проведено наступну роботу:  

І. Ремонтно - господарські роботи в музеї: 

 

Протягом листопада - грудня проводились ремонтні роботи та  благоустрій 

території музею (реконструкція дворику музею): 

1. Вимощення бруківкою двір музею та встановлення вуличного 

освітлення (в рамках проєкту «Розвиток подієвого туризму на базі місцевих 

культурних та історичних атракцій у співпраці між містами Нодьечед та 

Перечин», за підтримки Програми транскордонного співробітництва Угорщина-

Словаччина-Румунія-Україна). 

2. Встановлення стаціонарної дерев’яної сцени-амфітеатру (проект 

"EthnoTravel: візуалізація локальних родзинок", за Програмою підтримки 

ініціатив місцевих карпатських громад, реалізований Асоціацією «Єврорегіон 

Карпати-Україна») . 

3. Постійно проводилося відновлення ландшафту примузейної території – 

зрізані старі дерева, кущі; покіс та прибирання території.  

4. Систематично проводилися огляди діючих музейних експозицій, в 

процесі яких  виявлялися і усуваюлися  проблемні питання. 

II. Участь у культурно-освітніх заходах 

 

1. Музейні експонати із фондових зібрань  неодноразово брали участь у 

виставковій роботі під час фестивалів та культурних заходів (День міста Перечин, 

Вечорниці на Івана Купала, Perechin Folk Fest, Андріївські вечорниці).   

2. В рамках проекту «Етнотур: пізнай культуру транскордонних регіонів 

України та Польщі» відкрито виставку старих лемківських фото «Для людей, про 

людей…», розпочато діяльність музейних гуртків «Гончарство та художня 

кераміка» і «Ткацтво». Завершальним етапом проекту була участь у підготовці і 

проведенні культурного форуму «Етнокультура: збереження спадщини лемків» та 

реконструкції лемківського весілля у етнографічному музеї «Лемківська садиба» 

(с.Зарічево). 

3. Було взято участь у конференції «Збереження та популяризація 

культурної спадщини прикордонних регіонів»  в Закарпатському обласному музеї 

архітектури і побуту (м. Ужгород).  

 



 

III. Виставкова робота 

 

1. Постійно діюча виставка художніх та керамічних робіт завідувача 

виставки Краєзнавчого музею міста Перечин Василя Бочковського та вихованців 

гуртка «Гончарство та художня кераміка. 

2. Пленер з художньої кераміки «Сучасне гончарство» 

IV. Масові заходи та міроприємства: 

 

1. Відкриття фотовиставки під час святкування дня міста Перечин «Для 

людей, про людей…» (Проєкт «Етнотур: пізнай культуру прикордонних регіонів 

України та Польщі»). Постійнодіюча музейна виставка, яка розміщена у фойє 

Комунального закладу «Центр культури і дозвілля». 

2. Тематичні та оглядові екскурсії, екскурсії з дегустацією місцевих 

страв, квести для дітей. 

3. Тренінги за підтримки  БФ «Центр громадських ініціатив», м. 

Перечин (коворкінг-зона музею). 

4. Презентація туру «Пізнай Ужанську долину». 

5. Щотижневі майстер – класи для дітей.  

6. Свято «Міжнародний день музею». 

7. Фольклорне свято «Вечорниці на Івана Купала» ( за участі КЗ «Центр 

культури і дозвілля», колективів «Цімборки» та «Карічка»). 

8. Реконструкція лемківського весілля в етномузеї «Лемківська садиба», 

с. Зарічево (Проєкт «Етнотур: пізнай культуру прикордонних регіонів України та 

Польщі»). 

9. Фольклорне свято «Андріївські вечорниці» ( за участі КЗ «Центр 

культури і дозвілля», колективів «Цімборки» та «Карічка», КЗ «Перечинська 

школа мистецтв», Проєкт "EthnoTravel: візуалізація локальних родзинок"). 

V. Науково – методична робота 

 

1. Постійно проводиться робота для вивчення матеріальної та духовної 

культури, календарно-звичаєвої обрядовості, родинно-побутових свят нашого 

краю, збиральницька робота для  поповнення фондових зібрань предметами 

матеріальної та духовної культури Закарпаття.  

2.  Налагоджено контакти з туроператорами, екскурсоводами, представниками 

ЗМІ та блогерами з метою популяризації та включення музею в їх програму ; 

3. Робота музею постійно  висвітлюєттся на сторінці музею у  Facebook та 

туристичних сайтах.  

4. У рамках проекту «Транскордонний культурний діалог задля збереження 

Європейської культурної спадщини» - «The cross-border cultural dialogue for the 

preservation of Europe’s cultural heritage» - HUSKROUA/1702/3.1./0082 уакуплено 

твердопаливний котел для музею. Проект реалізовано БФ «Центр громадських 

ініціатив» у партнерстві з Перечинською міською радою. 

5. Протягом звітного періоду проводилися тематичні екскурсії для груп 

школярів та дітей з літніх таборів міста. 



 

6. За січень – грудень 2021 року музей відвідало  700 осіб, з яких учнівської 

молоді – 250 осіб., дорослі – 450 осіб. Для відвідувачів у музеї проведено 85 

екскурсій.  

 

 

Директор КЗ «Краєзнавчий музей 

 міста Перечин»                                                                   Маріанна Попович 

 

 

Секретар міської ради                                                 Галина ГАЄВСЬКА 

  



 

Додаток 3 

до рішення Перечинської міської ради  

№ 496 від 3 лютого 2022 року 

Звіт 

про діяльність служби у справах дітей  

Перечинської міської ради за 2021 рік 

 

Рішенням 11-ої сесії Перечинської міської ради VII скликання від 

05.09.2019 року № 597 утворено, як окрему юридичну особу в структурі 

Перечинської міської ради,  службу у справах дітей, затверджено структуру та 

чисельність служби, а рішенням 11-ої сесії Перечинської міської ради VII 

скликання від 05.09.2019 року № 598 затверджено Положення про Службу у 

справах дітей Перечинської міської ради. У встановленому порядку проведено 

державну реєстрацію служби, яка розпочала свою діяльність з 17 грудня 2019 

року. 

Служба у справах дітей здійснює захист прав дитини, представляє інтереси 

дітей в судах, забезпечує діяльність щодо усиновлення дітей, влаштування дітей 

під опіку та піклування, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, 

приймає участь у вирішенні численних спорів між батьками щодо спілкування з 

дитиною та визначення місця її проживання, захищає житлові права дітей, 

здійснює контроль за дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах 

тощо. 

Станом на 31.12.2021 року на первинному обліку служби у справах дітей 

перебуває – 15 дітей (3 дітей-сиріт та 12 дітей, позбавлених батьківського 

піклування), з них:  

 9 дітей проживають у сім’ях опікунів/піклувальників;  

 1 дитина перебуває в обласному Будинку дитини м. Свалява на 

повному державному утриманні; 

 3 дітей знаходяться в Чинадіївському дитячому будинку на повному 

державному утриманні; 

 2 дітей проживають в дитячому будинку сімейного типу в смт. 

Великий Березний.   

Протягом звітного періоду знято з первинного обліку служби 3 дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі 1 дитину-сироту у 

зв’язку з досягненням повноліття та 2 дітей, позбавлених батьківського 

піклування,  у зв’язку з усиновленням іноземними громадянами США.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 року № 

823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-ти річного 

віку», 1 особа отримала одноразову допомогу у відділі освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради. 



 

Окрім цього, на обліку служби перебуває 5 внутрішньо перемішених осіб (з 

них 2 дитини та 3 повнолітні особи), які, за рішенням органу опіки та піклування 

Перечинської міської ради, мають статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів (зазнали психологічного насильства). Протягом 2021 

року 1 дитина перебуває на обліку як така, що опинилася в складних життєвих 

обставинах у зв’язку із вчиненням домашнього насильства (сексуального 

насильства).  

Служба у справах дітей здійснює нагляд за умовами проживання та 

виховання усиновлених дітей, під таким наглядом перебуває 15 сімей, в яких 

проживає 16 усиновлених дітей. Одночасно, під наглядом служби за умовами 

проживання, навчання та утримання перебуває 1 дитина, позбавлена 

батьківського піклування, яка прибула з Донецької області,  та проживає на 

території Перечинської міської територіальної громади під опікою.  

За звітній період на профілактичному обліку служби перебуває 105 – дітей, 

які проживають у 30 сім’ях, де вони з дітьми опинилися в складних життєвих 

обставинах.  

На початку 2021 навчального року 31 дитина, що походить з  Перечинської 

міської територіальної громади, зарахована на навчання до  Великоберезнянської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Закарпатської 

обласної ради на цілодобове перебування. Цього ж навчального року 3 дітей 

зараховані на навчання до Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернат І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради на цілодобове перебування. На 

період дистанційного навчання, канікул та святкових днів, з метою забезпечення 

прав та інтересів  дітей, які повернулися додому до сімей, службою у справах 

дітей спільно з працівниками освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, 

старостами старостинських округів Перечинської територіальної громади 

здійснювався контроль за проживанням дітей разом з батьками. Працівниками 

служби проводилися профілактичні бесіди щодо належного виконання своїх 

батьківських обов’язків та попереджено про відповідальність за не виконання 

обов’язків.  Батькам роз’яснено інформацію про правила безпеки членів сім’ї від 

інфікування хворобою COVID-19. Робота щодо моніторингу стану захисту прав 

дітей триває. 

На виконання наказу служби у справах дітей облдержадміністрації від 

25.08.2021 року № 54 „Про організацію проведення у 2021 році Всеукраїнського 

профілактичного заходу „Урок”, в ході якого службою спільно з інспектором 

ювенальної превенції Перечинського відділення поліції,  працівниками 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради протягом 2021 навчального року 

проведено даний профілактичний захід. Метою є виявлення дітей, які без 

поважних причин не приступили до занять у навчальних закладах територіальної 

громади, вжиття заходів для повернення їх до навчання, притягнення до 

відповідальності батьків або осіб що їх замінюють за неналежне виконання своїх 

обов’язків. З дітьми та їх батьками проводилися профілактичні бесіди, 



 

роз’яснювалися  вимоги чинного законодавства про обов’язкову середню освіту, а 

також наголошено на внесенні змін до п. 16 постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 

«Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям» в частині «припинення виплати».   

Протягом серпня 2021 року працівником служби разом з інспектором з  

ювенальної превенції, працівниками Перечинського відділення поліції проведено 

рейд-перевірку 5 торгівельних закладів Перечинської територіальної громади з 

питань дотримання чинного законодавства щодо заборони реалізації спиртних 

напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім дітям, порушень не виявлено, з 

працівниками закладів проведено профілактичні бесіди. 

Станом на 31.12.2021 року 11 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа віком від 16 до 23 років перебувають на 

квартирному обліку у позачерговому списку черговості виконавчого комітету 

Перечинської міської ради на підставі ст.ст. 34, 46 Житлового кодексу України, 

п.а.15 пункту 13, 46 «Правил обліку громадян, що потребують поліпшення 

житлових умов». 

У 2021 році на обліку в службі перебувають 2 подружні пари-кандидати в 

усиновлювачі, які пройшли навчання в Закарпатському обласному центрі 

соціальних служб, мають відповідні умови проживання, власні доходи, та 

бажають усиновити дитину чоловічої або жіночої статі  віком від 0 до 6 років. 

Одна пара знята з такого обліку у зв’язку з усиновленням дитини з інтернатного 

закладу Київської області, інша пара подала позовну заяву до суду на 

усиновлення дитини з соціального закладу Ужгородського району, наразі судові 

засідання по усиновленні тривають. 

На території міста Перечин функціонують дві прийомні сім’ї, в яких 

виховуються 3 дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомним 

батькам надається юридична та консультативна підтримка, здійснюється 

нагляд за дітьми в даних сім’ях. З метою захисту прав дітей на життя, 

освіту, охорону здоров’я, духовного розвитку у сім’ї, майнових та житлових 

прав, відповідно до п. 52 постанови  Кабінету Міністрів України від 

24.09.08 № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної 

із захистом прав дитини”, службою у справах дітей здійснюється контроль 

за умовами утримання, навчання, виховання дітей, які перебувають під 

опікою/піклуванням прийомних батьків. 

З метою соціально-правового захисту прав дітей протягом звітного періоду 

проведено 11 засідань Комісії з питань захисту прав дитини в Перечинській ОТГ, 

на яких розглянуто питання стосовно захисту життя,  охорони здоров’я, освіти, 

соціального захисту, житлових та майнових прав дітей, надання висновків органів 

опіки та піклування стосовно сімейних правовідносин, виконання батьками своїх 

обов’язків щодо дітей. За позовом органу опіки та піклування Перечинської 

міської ради службою у справах дітей до Перечинського районного суду подано 

дві позовні заяву про відібрання дитини від матері без позбавлення її батьківських 

прав та одну позовну заяву про позбавлення матері батьківських прав.  



 

Протягом 2021 року працівником служби у справах дітей прийнято участь в 

27 судових засіданнях Перечинського районного суду та Ужгородського 

міськрайонного суду, в яких розглядалися цивільні справи щодо захисту прав та 

інтересів малолітніх та неповнолітніх дітей Перечинської ТГ. 

З вересня 2020 року служба у справах дітей підключена до Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи “Діти” – електронного банку даних 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, а також громадян, які можуть 

взяти дитину на виховання, під опіку/піклування чи усиновлення. 

Начальником служби забезпечується ведення електронної бази даних в 

ЄІАС «Діти». 

Впродовж звітного року начальник служби приймала участь у робочих 

нарадах, засіданнях комісій, в семінарах-навчаннях, в тому числі онлайн-

семінарах, -вебінарах,  з підвищення професійних знань та застосування таких в 

роботі. 

З метою захисту прав дітей та інтересів дітей, які проживають в  

Перечинської ТГ, службою у справах дітей із залученням працівників сфери 

освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, поліції здійснюється контроль за 

умовами утримання, проживання, навчання, виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою/піклуванням 

фізичних осіб, усиновлених дітей, прибулих з інших територій, внутрішньо 

переміщених дітей/осіб, дітей, які перебувають в закладах інституційного 

догляду, а також дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та не в 

змозі самостійно подолати їх. 

 

 

Начальник служби у справах дітей                               Ганна РАШКІ 

 

 

Секретар міської ради                                                   Галина ГАЄВСЬКА 

 

 

  



 

Додаток 4 

до рішення Перечинської міської ради  

№ 496 від 3 лютого 2022 року 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КП «КОМУНАЛЬНИК» ЗА 2021 РІК 

 

Середньооблікова чисельність працівників -  61  чол. в тому числі по програмі -14 

чол.( благоустрій – 10 чол., села – 4 чол.). 

Головним завданням комунального підприємства «Комунальник» є 

забезпечення населення міста Перечин якісною питною водою та 

водовідведенням, налагодження безперебійної роботи системи дощових 

каналізаційних мереж, утримання міського житлового фонду, надання послуг з 

збору та вивезенню ТПВ та контроль за належним санітарним станом 

майданчиків. Крім цього підприємство займається благоустроєм міста: косіння 

зелених зон,догляд за зеленими насадженнями,  очищення доріг від снігу. 

 

Порівняння доходів по КП «Комунальник» за 2020-2021 рр. 

 Джерела поступлення 

коштів 

2020р. 

грн. 

2021р.  

грн. 

 

1. Кошти, які одержані за 

надані роботи та послуги 

8519817 7593124 

2. Кошти одержані з міського  

бюджету 

1971760 2210552 

 Програма санітарне 

очищення та утримання 

елементів благоустрою на 

території ОТГ 

1582795 1709933 

 -Програма фінансової 

підтримки КП 

«Комунальник» з питань 

ЖКГ 

388965 500619 

 Разом 10491577 9803676 

 

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

 

За 2021 рік  реалізовано  91.2  тис. м3 води.,очищено стоків 149.5 тис. м3 . 

Галузь Нараховано за надані 

послуги  

тис. грн. 

Оплачено за надані 

послуги  

тис. грн. 

Всього в т.ч. 

населення 

Всього в т.ч. 

населення 

водопостачання 1994.2 1235,5 1964,4 1208,2 

водовідведення 2395.1 782,0 2367,1 763,3 



 

Водопостачання  міста здійснюється цілодобово. На протязі року  для 

забезпечення енергозбереження на водозаборі урочища «Брнова» було замінено 

насосне обладнання : 3  глибинних  насоси  ЕЦВ- 8 замінено на ЕЦВ -6. , 

ліквідовано три прориви на мережі водозабору 

Протягом  2021 року ліквідовано  25  витоків води, що дало змогу підвищити 

тиск у мережі . Проведено поточний ремонт водопроводу по вул. Марії 

Підгірянки, прокладено 310 м труби від пл. Незалежності до школи- інтернату. 

Для забезпечення безперебійного функціонування каналізації проведено 

профілактичні роботи на КНС: 

 - замінено засувки на КНС №1; 

-замінено електропроводку на КНС №2. 

Проведено роботи по відведенню стічних вод на пл. Незалежності. 

Прочищено канаву по вул. Маяковського та встановлено 2 каналізаційні люки. 

За кошти, виділені місцевим бюджетом, частково замінено труби дощової 

каналізації по вул. Ужгородській, облаштовано колодці та  вуличні зливо 

приймачі. 

Постійно проводиться прочистка каналізаційної мережі та решіток дощової 

каналізації. 

 

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

На балансі підприємства вісімнадцять багатоповерхових будинків загальною 

площею 23452.42 кв. м.  

На протязі 2021 року постійно проводились поточні ремонти 

внутрібудинкових мереж водопостачання та водовідведення, а саме: 

  пл. Незалежності – заміна водопровідної мережі у підвальному приміщенні, 

часткова заміна по квартирних стояків. 

Замінено електродвигуни на підкачуючи насосах  пл. Народна. За кошти, 

виділені місцевим бюджетом, встановлено пластикові вхідні двері на під'їзди 

будинку №3 пл. Незалежності. 

 

БЛАГОУСТРІЙ 

Силами комунальників здійснюється підмітання вулиць та площ міста. В 

належному стані утримуються майданчики для збору ТПВ.  

 Спецтехніка проводить очистку вулиць міста та сіл ОТГ від снігу та посипку 

протиожеледовою сумішшю. 

 

ПОСЛУГИ З ПОВОДЖЕННЯМ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ  

За рік зібрано 2730 м3 побутових відходів. Дохід склав 1672.2 тис. грн. 

Систематично проводяться роботи по очистці та вивезенні сміття з кладовищ. 

Проведено роботи по ліквідації виявлених сміттєзвалищ у м. Перечин, с. 

Сімер, с. Ворочево, с. Зарічево. 

 

ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА 

Станом на 01.01.2022 року дебіторська заборгованість за надані послуги 

складає 1150,6 тис. грн. в тому числі населення – 951,2 тис грн. 



 

Для зменшення дебіторської заборгованості проводиться  роз’яснювальна 

робота з боржниками за надані послуги, вручено 126   досудових претензій на 

суму 355,5 тис. грн. Подано на примусове стягнення дві справи на суму 16127.31 

грн. 

 

 

Начальник КП «Комунальник»                                   Віталій КРАВЕЦЬ 

 

 

Секретар міської ради                                                   Галина ГАЄВСЬКА 
 

 

  



 

Додаток 5 

до рішення Перечинської міської ради  

№ 496 від 3 лютого 2022 року 

Звіт про роботу за 2021 рік КЗ «Публічна бібліотека» Перечинської міської 

ради 

       Робота бібліотеки КЗ "Публічна бібліотека" Перечинської міської ради 

завжди була спрямована на створення затишної атмосфери, де прислухаються до 

думок різних вікових та соціальних груп громади села, а також мають 

індивідуальний підхід до кожного відвідувача, який має потребу не тільки в 

інформації, а й у психологічній підтримці. Сьогодні бібліотека стала не лише тим 

місцем, де можна взяти i прочитати книгу, а й отримати інформацію та корисно 

провести дозвілля.  

Інновації не тільки позитивно вплинули на діалог між бібліотекою i 

користувачем, а й дозволили більш активно пропагувати фонд книгозбірні, 

швидше обслуговувати користувачів та знаходити відповіді на різноманітні 

запити, висвітлювати роботу бібліотек у мережі. Відтепер в бібліотеках громади 

всі користувачі мають безкоштовний доступ до мережі Інтернет, учні школи 

знаходять матеріали для рефератів, презентацій та проєктів. Покращують свої 

навички користування на ПK, переглядають в режимі онлайн електронну 

періодику та книги. Для розкриття змісту книжкового фонду в бібліотеках 

протягом звітного періоду були оформленні різні за формою i тематикою 

книжкові виставки, тематичні полички. 

При проведенні масових заходів у бібліотеках використовувались нові форми 

роботи, які можна проводити завдяки комп’ютерному обладнанню - це i години 

пам’яті, перегляди відеороликів, презентацій, музичний супровід, перегляд 

буктрейлерів по нових виданнях книг, ігрові та діалогові форми i методи 

популяризаціі книги. 

Бібліотеки співпрацюють з ліцеєм та гімназіями   сіл. Також співпрацюють  з  

будинком культури м.Перечин та з сільськими клубами під час проведення 

великих спільних заходів : День Перемоги, День Незалежності, День Захисника та 

ін. 

Інформують про нові послуги та надходження книг, працюють з 

боржниками, проводять масові заходи та акції. 

Підтримка іміджу  бібліотеки - важливий напрямок роботи. Постійно 

інформується  про події з життя бібліотеки на сторінці «facebook» та «Інстаграм» 

КЗ «Публічна бібліотека» Перечинської міської ради. 

      Значна увага приділялась заходам, що сприяли посиленню 

поінформованості користувачів щодо історичних та сучасних подій в Україні, їх 

патріотичному вихованню, формуванню у молоді національної ідентичності та 

популяризації історії української державності.  



 

      В першу чергу при проведенні просвітницьких заходів приділялась увага 

патріотичному вихованню, яка спрямована на формування та виховання почуття 

патріотизму,  доброго ставлення та любові до своєї країни, національної 

самосвідомості й гідності, дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій, 

відповідальності за природу,  потребу зробити свій внесок у долю Батьківщини. 

До прикладу низка змістовних заходів які проведено в бібліотеках 

  Одним з найважливіших днів в історії українського народу по праву можна 

вважати 22 січня – День соборності України. 29 січня в Україні відзначають День 

пам’яті Героїв Крут – київських школярів і студентів, учасників бою з 

підрозділами більшовиків на станції Крути 29 січня 1918 року. 

8–9 травня Україна традиційно вшановує День пам’яті та примирення і День 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.  З нагоди цих пам’ятних днів у 

читальній залі бібліотеки підготовлено книжково-ілюстративну виставку «Роки 

війни – століття пам’яті», проведено годину пам’яті.  Прийняли участь у мітингу - 

реквієм присвяченому 77 річниці визволення України від нацистських загарбників 

та привітали з днем народження ветерана Миковича М.І. з його ювілеєм. 

 

 

 

 

 

 

 

       З нагоди Дня Державного Прапора та 30 річниці Незалежності України у бібліотеках 

організовано книжково-ілюстративні виставки «День Незалежності України», яка інформує про 

важливі події в історії української незалежності і про саме свято, яке українці відмічають 23-24 

серпня.  

 

 

 

      

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 14 жовтня припадає одразу три величних свята ‒ свято Покрови Пресвятої Богородиці, 

День Козацтва та День захисника Вітчизни – наймолодше із трьох свят, які українці 

відзначають 14 жовтня. Встановлене воно було  2014 року. Таким чином Україна відзначає 

головне свято українських воїнів, яке увібрало у себе доблесть і героїзм усіх поколінь нашого 

народу, оборонців та визволителів рідної землі. Також цього дня вшановують пам’ять усіх 

полеглих воїнів внаслідок російської агресії на Донбасі.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

З нагоди свята Дня Гідності та Свободи в КЗ "Публічна бібліотека " м.Перечин 

організовано тематичну виставку,  а також проведено спільно з КЗ "Центр культури і дозвілля " 

та КЗ "Перечинська школа мистецтв" тематичний захід, в рамках якого було здійснено перегляд 

відео-ролика «Майдан. Україна Єдина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Для учнів  Перечинського ліцею провели бібліографічний огляд літератури «Україна – 

територія гідності та свободи», а також переглянули відеоролик «21 листопада – День Гідності 

та Свободи». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У бібліотеці с.Сімерки було проведено  урок миру «За мир у всьому світі – це значить за 

життя!» та організовано тематичну виставку «Україна – це територія гідності та свободи». 

 

 

 

 

 

 

 

Під час святкування Міжнародного дня рідної мови та Дня української писемності та мови 

пройшов цілий ряд масових заходів даної тематики: «Мова солов’їна, мова колискова. Рідного 

народу і моїх батьків» під такою назвою було проведено 

літературний урок, під час якого зачитували поезію українських 

поетів, де відображено красу рідної мови.  

 

 

 

 

 

 

 

   У бібліотеці с.Ворочево та с.Зарічево підготовлено книжкову виставку до Дня української 

писемності та мови, з якою ознайомлено учнів. Також діти переглянули презентацію про 

історію свята і дізналися цікаві факти про українську мову. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    До відзначення Дня Чорнобильської АЕС. Тематичний перегляд літератури " Чорнобиль:  

трагедія, подвиг, пам'ять." 

 

 

 

 

 

 



 

        Змістовні масові заходи пройшли до різдвяно-новорічних свят, а саме: книжкова 

бібліоподорож «Новорічний дивосвіт», година народознавства «Щедрий вечір», народознавча 

година «Звичаї нашого народу» та майстер-клас «Новорічні прикраси», які  були задіяні на 

новорічній фотозоні. Також КЗ "Публічна бібліотека" м.Перечин та КЗ "Центр надання 

соціальних послуг",провели новорічне свято для дітей багатодітних родин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      В бібліотеці c.Сімер на зустрічі клубу "Посиденьки" також колядували натхненно та 

щедрували завзято — на радість добрим людям і самим собі, а також згадувались забуті 

традиції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       До свята Святого Миколая в с.Ворочево  дітки розповідали вірші і співали пісень Святому 

Миколаю, за що отримали гостинці від нього. 

     Принеси нам дарунки, кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок 

багато читати у свято! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Новорічний чобіток для солодощів готовий. Майстер клас з користувачами бібліотеки 

с.Зарічево. 

 

   

 

 

 

 

 

 

       Впродовж року значну увагу приділяли популяризації літератури правової тематики. 

Важливе місце у системі правового виховання молоді займає виховання любові і пошани до  

Конституції України, знання законів нашої держави. Найбільш  цікаві заходи, що відбулися з 

цієї тематики: книжкова виставка «Конституція – основний закон держави».  Користувачі мали 

змогу ознайомитися зі статтями Основного Закону України та історією її прийняття.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В рамках Тижня правових знань  проведено ряд масових міроприємств. У читальній залі  

бібліотеки підготовлено книжкову виставку «Закони України: реалії і перспективи». 



 

  Засновники Міжнародного дня прав людини висловлювалися за розширення прав людини, 

активну пропаганду ідей рівноправності, соціальної відповідальності та взаємодопомоги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    16 листопада світова спільнота відзначає Міжнародний день толерантності (терпимості). У 

бібліотеці-філії с.Ворочево діти дізнавались, що таке толерантність, чому важливо у наш час 

бути толерантним, і самі власноруч виготовили «Квітку толерантності». 

 

 

 

 

 

 

     Родинний формат ігро-тренінгу «Лісові Комерсанти». Спільні дії батьків та дітей в 

економічній грі дарують яскраві враження та добрі спогади дітям 

У бібліотеці  проведено родинний формат ігро-тренінгу #ЛісовіКомерсанти. В такому ігро-

тренінгу приймають участь одночасно батьки та діти і це стає для родин дуже цікавим та 

корисним проведенням часу, а також відкриває батькам новий погляд на їх дітей. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGZci1xmA4RXHBSFQCqMGIJQVlC3Qv8epjfK7X-QHo_dN72nGekxCMuq7YVuDY3HI8fyHXEx9hzpvDW-Jdl1scluJZpvyPpICyZ6YRheuAUvivJrBscTiafSOIe5qDumm9QPuHJhnsuwTHc2eIKe8mnUxMJagMr8d7H68uSW2xK82bn7AxT_shSgkqjgdLe6PIq85-BotVXGL-i9d4tA7J&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCAUi7hgZhb_GWSBAmhFg8Q01ro36fbTmJOogyZPy9u64oPkB5PN8XNEeD90Jk7MmsRLmWtXp7GzB3_70nJMcPd0jEuxTro-Hq5jsewmSiKWwPiUc942tc78TRpb5Q566ffBbImMd2oORIVCr5j7yUzG90D7dFZlojO0byP-YUbvIl0HaUrWjaICDkYvfPcdSvAc-Epq_HjMHB6vWlR7LpyebB7wCXgGJQFPUE3O8u06QVb2i_2OsFlRCnV3vvtgTllyrsPOL2nRWzXZ9YQcwuKjj2LrnwFix0ys6IcXUVJauwQb7E&__tn__=%2ANKH-R


 

          Активна популяризація здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок та 

наркотичної залежності є одним з основних напрямків роботи бібліотеки з юними 

користувачами.  Під гаслом "СНІД: людство під знаком біди, не дамо СНІДу шанс" пройшла 

цікава зустріч та бесіда "Що потрібно знати про ВІЛ та СНІД" в бібліотеці с.Зарічево. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

      1 грудня до Всесвітнього дня боротьби зі СНіДом працівники КЗ «Публічна бібліотека» 

м.Перечин оформили книжкову виставку "Зупинись над прірвою" , підготували годину 

спілкування "Скажи наркотикам НІ!" , та провели вуличну акцію "Червона стрічка". 

 

 

  



 

         З метою популяризації творчості місцевих письменників в бібліотеці        особлива увага 

приділялась письменникам Перечинщини та Закарпаття.        Зустріч з відомим письменником 

чи поетом у бібліотеці – завжди подія неординарна, а особливо якщо виходить з-під його пера 

нова книга. 

В читальній залі бібліотеки відбулася презентація нових книг письменника, Йосипа Ганича . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація книги Юрія Фатули "Я ще гадав ґаздувати, але мушу воювати..." 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек!  Для шановних користувачів бібліотеки діяла 

святкова фотозона "Я і книга", де можна було провести фото сесію  та книжкова виставка 

"Віват тобі, бібліотеко!". В бібліотеці проведено  день відкритих дверей «Користувач і 

бібліотека», в цей день проводились акції  «Поверни бібліотеці книгу»,  «Стань читачем 

сьогодні»,  «Відчуй себе бібліотекарем», проводились екскурсії «Там де живе мудрість», 

вікторини «Книга – твій друг», користувачів бібліотеки пригощали смачнезним «Бібліотечним 

бограчем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        На протязі року  проводились  екскурсії.  До бібліотеки завітали учні 5-го  класу 

Перечинської гімназії суспільно-гуманітарного напрямку.  Учні ближче ознайомились з 

відділами бібліотеки, правилами користування, і виявили бажання стати користувачами 

бібліотеки.  Цікава екскурсія відбулася у бібліотеці м.Перечин. Розмаїття цікавих яскравих книг 

подарували купу нових вражень. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                       Бібліодвіж: Місце зустрічі - бібліотека! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Бібліотечне дозвілля 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подарунки для бібліотек Перечинської ТГ 

депутат Закарпатської обласної ради Денис Ман. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Благодійним фондом «Центр громадських ініціатив» 38 примірників книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність,  

суверенітет і територіальну цілісність держави.Бібліотека с.Сімер 

 



 

Сімейне читання бібліотека с.Сімер 

 
 
 

Одним із занять на літніх канікулах в учнів були «Голосні читання». 

 

 
 

                       Акція –гра «Відчуй себе бібліотекарем» 

 

 
            



 

        Вечірка «Бібліотечна сім’я села” 

 

 
 

Бібліотекою була проведена зустріч з письменником книги «Сімер любове моя» 

Жителі с.Сімер мали змогу пригадати історію свого рідного села та поспілкуватися з автором 

книги"Сімер,любове моя..." Ганичем Й.Ф.,розпитати його про цікаві моменти її створення.Даний захід 

був присвячений 470-ій річниці від створення села. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Креатив-майстерня "Дива власноруч" 

 
4 жовтня - Всесвітній день захисту тварин. Це свято, яке допомагає об'єднати зусилля усіх хто 

дбає про домашніх і бездомних тварин.Сучасний світ занадто жорстокий, тому так важливо 

змалечку у дітей виховувати доброту, уважне дбайливе ставлення та відповідальність до 

домашніх тварин.І сьогодні в бібліотеці відбулася зустріч дітей із своїми чотирилапими 

друзями. 

 
 

 
 

Директор КЗ «Публічна  бібліотека»                                     Надія ПИГАН 

Секретар міської ради                                                               Галина ГАЄВСЬКА  



 

Додаток 6 

до рішення Перечинської міської ради  

№ 496 від 3 лютого 2022 року 

 

Звіт  
про роботу комунального закладу «Центру надання соціальних послуг 

Перечинської міської об’єднаної територіальної громади» 

за 2021 рік  

 

Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Перечинської 

міської об’єднаної територіальної громади» у своїй роботі керується 

основними нормативними актами, постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних 

центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» в 

редакції постанови від 05.01.2016 року №1093 та Статутом.  

Комунальний заклад забезпечує соціальне обслуговування громадян 

похилого віку, інвалідів, які досягли 18-річного віку, громадян, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, малозабезпечених, одиноких та немічних осіб, які 

потребують сторонньої допомоги за місцем проживання. На обліку в 

комунальному закладі у 2021 році перебувало та обслуговувалось 262 особи: 224 

особи – натуральна адресна допомога та догляд вдома 38 осіб:  

- м. Перечин – 11 чол.;  

- с. Сімер – 7 чол.;  

- с. Ворочово – 6 чол.;  

- с. Сімерки – 7 чол.;  

- с. Зарічово – 7 чол. 

Центр в своїй діяльності дотримуються принципу адресності та 

індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору 

отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності,   

комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, 

законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, етичних 

норм і правил. 

Для підопічних Центру працівниками проводилися різноманітні заходи, 

відповідно до Державних стандартів надання соціальних послуг та 

індивідуальних потреб громадян, що їх потребують, зокрема заходи, що 

становлять зміст послуги догляду вдома: зміна натільної та постільної білизни, 

купання, обмивання, змінна памперсів, прання постільної та натільної білизни, 

допомога у приготуванні їжі, косметичне, вологе та генеральне прибирання 

житла, розпалювання печей, доставка дров, води, розчистка снігу, миття вікон, 

обробіток присадибних ділянок, оплата комунальних послуг, придбання ліків, 

госпіталізація, організація забезпечення дровами, ритуальні послуги, влаштування 



 

у спеціалізовані установи, забезпечення медичними допоміжними технічними 

засобами, допомога в оформленні житлових субсидій тощо). 

У звітному періоді організовано та проведено 12 робочих нарад із 

соціальними робітниками Центру. До порядку денного нарад включено 

інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань оформлення житлових субсидій, а 

також допомога у їх оформленні працівниками Центру. Проведено інформування 

працівників та підопічних про необхідність вакцинації та санітарних норм по 

запобіганню розповсюдження COVID-19. Також розглядалися питання про 

виявлення одиноких громадян, порядок оформлення та прийняття пакету 

документів на обслуговування для надання ефективних та якісних соціальних 

послуг.   

З метою адресності, доступності та визначення індивідуальних потреб 

підопічних у соціальних послугах, працівниками здійснювалися індивідуальні 

відвідування громадян громади на дому. За 2021 рік відвідано 45 громадян, 

проведено з ними бесіди, надано консультації про надання соціальної послуги 

догляду вдома. Також до Дня людей похилого віку проводився захід, де 

надавалися медико-профілактичні послуги (вимірювання артеріального тиску, 

вимірювання цукру в крові, надання медичних консультацій, проводилися бесіди 

з питань особистого здоров’я)  пенсіонерам здійснювався виїзд за місцем 

проживання до громадян, які потребують сторонньої допомоги на території 

Перечинської ОТГ.  

КЗ «Центр надання соціальних послуг Перечинської ОТГ» співпрацює з 

громадськими організаціями та релігійною громадою:  

- БФ «Фонд Фреда в Україні»; 

- «Marsy Farm»; 

- «Дім милосердя»; 

- БФ «Опіка»; 

- релігійні громади. 

До Пасхальних свят Центром спільно з представниками благодійного фонду 

«Фонду Фреда в Україні» надали благодійну допомогу «Пасхального кошика» (в 

кількості 135 продуктових наборів) громадянам, що обслуговуються Центром.  

До Дня Святого Миколая за підтримки депутата Закарпатської обласної 

ради Євгена Плавайка було передано 50 дитячих подарунків у громаду с. Сімер. 

Для багатодітних та малозабезпечених сімей з дітьми спільно з Публічною 

бібліотекою проведено ранок, подарунки для дітей надав депутат Перечинської 

міської ради Михайло Барник.  

«Дім Милосердя» надав 30 продуктових наборів для одиноких осіб на суму 

9813,60 грн. 



 

До Новорічно-Різдвяних свят організовано надання продуктових наборів 

для 144 осіб на 85 тис. грн. за фінансової підтримки БФ «Фонду Фреда в Україні». 

На протязі року КЗ «Центром надання соціальних послуг» за підтримки 

«Дому милосердя», римо-католицької церкви організовано харчування 30 осіб 

щоденно. В цілому надано заморожених обідів  на суму 411878,40 грн. Центр 

постійно займається забезпеченням продуктів (за рахунок спонсорів) для 

приготування гарячих обідів та доставкою їх по домівках спільно з римо-

католицькою громадою. Для осіб, що проживають в населених пунктах 

Перечинської громади с. Зарічово, с. Ворочово, с. Сімер, с. Сімерки завозилися 

заморожені обіди 3-4 рази на місяць. 

Госпіталізовано на лікування 13 осіб, для 61-ої особи організовано та 

забезпечено лікування на дому, забезпечено супровід медичних консультацій для 

потребуючих осіб. Усі особи V-гр. обслуговування у повній мірі, забезпечені 

підгузками, пелюшками та частково безкоштовними ліками. Інвалідними візками 

забезпечено 4 особи. Також надано допомогу 4-ом особам: туалетне крісло 4 шт., 

ходуни 3 шт., ціпок 5 шт. За фінансової підтримки спонсорів організовано 

проплату операцію 1 особі, для 5 осіб організовано завезення дров, організовані 

допомога та поховання підопічних осіб, за підтримки небайдужих людей 

організовано прибирання могильного пам’янику одинокій (підопічній) особі. 

Працівниками закладу постійно надається допомога в оформленні всіх 

необхідних документів, платіжних доручень, субсидій, оформлення лікарських 

карток для осіб, які перебувають на обліку в комунальному закладі, та інших 

необхідних послуг, у тому числі похоронних.  

 

Директор КЗ «Центру надання 

соціальних послуг»                                                    Любов Луцук 

 

 

Секретар міської ради                                              Галина Гаєвська 

  



 

Додаток 7 

до рішення Перечинської міської ради  

№ 496 від 3 лютого 2022 року 

ЗВІТ  

начальника відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради  

за 2021 рік 

 
Мережа закладів, установ освіти 

Перечинської територіальної громади 

 

У 2021/2022 навчальному році мережа закладів, установ освіти 

Перечинської територіальної громади становить:  

4 заклади загальної середньої освіти: 

1 ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією 
(Перечинський ліцей Перечинської міської ради Закарпатської області з філіями:  

філія опорного закладу Початкова школа Перечинського ліцею та філія опорного 

закладу Ворочівська початкова школа Перечинського ліцею);  

2 гімназії з початковою школою (Сімерська гімназія Перечинської міської 

ради Закарпатської області, Сімерківська гімназія Перечинської міської ради 

Закарпатської області);  

1 гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою (Зарічівська 

гімназія Перечинської міської ради Закарпатської області з філією Початкова 

школа Зарічівської гімназії),   

4 заклади дошкільної освіти (Перечинський ЗДО ясла-садок «Веселка», 

Перечинський ЗДО ясла-садок «Теремок», Сімерський ЗДО, Сімерківський ЗДО), 

2 заклади позашкільної освіти (Перечинська дитячо-юнацька спортивна 

школа, Перечинська школа мистецтв),  

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр». 

У галузі «Освіта» працює 430 працівників, з них: 273 педагогічних. 

 
В Перечинській ТГ діють: 

Ліцей

Філія Ворочівська
початкова школа

• Початкова школа 

• Дошкільний підрозділ

Філія Початкова 
школа Перечинського

ліцею

Перечинська
гімназія

Гімназії  

Сімерська гімназія

• Початкова школа

Сімерківська гімназія

• Початкова школа

Зарічівська гімназія

• Початкова школа

• Дошкільний підрозділ

ЗДО

Перечинський ЗДО 
ясла-садок «Теремок»

Перечинський ЗДО 
ясла-садок «Веселка»

Сімерський ЗДО

Сімерківський ЗДО

ЗПО

Перечинська дитячо-
юнацька спортивна 

школа

Перечинська школа 
мистецтв

КУ “ІРЦ”



 

КЗ «Центр культури і дозвілля» із структурними підрозділами: 

1 Будинок культури (с.Зарічово) та  

3 клуби (с.Сімер, с.Сімерки, с.Ворочово). 

Також у Перечинській ТГ працює КЗ «Публічна бібліотека» з 

відокремленими підрозділами-філіями: 

Доросла бібліотека Перечинської ТГ,  

 бібліотеки у с.Зарічево, с.Сімер, с.Сімерки, с.Ворочово  

та КЗ “Краєзнавчий музей міста Перечин”.  

Заклади культури

КЗ «Центр 
культури і
дозвілля»

Клуб 
с.Сімерки

Клуб 

с.Сімер

Будинок 
культури 

с.Зарічово

Клуб 
с.Ворочево

КЗ «Публічна
бібліотека»

Доросла 
бібліотека 

Перечинської 
ТГ

Бібілотека
с.Зарічево

Бібліотека 
с.Сімер

Бібліотека 
с.Сімерки

Бібілотека
с.Ворочево

КЗ “Краєзнавчий
музей міста 

Перечин”

У галузі «Культура» 
працює 57, 5 

штатних одиниць

 
 

ЯКІСНА ТА ДОСТУПНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 
Одним із пріоритетних напрямків роботи галузі є і залишається розвиток 

дошкільної освіти. 

Відповідно до плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік визначено одне із 

стратегічних завдань – забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної 

дошкільної освіти, спрямованої на розвиток первинного соціального досвіду та 

позитивних особистісних якостей як передумови формування наскрізних умінь та 

ключових компетентностей. 

Одним із важливих завдань відділу  та педагогічних колективів закладів 

дошкільної освіти є створення усіх необхідних умов для забезпечення рівного 

доступу усім дітям віком від 3-х до 6 (7) років до якісної дошкільної освіти. 

Заклади дошкільної освіти поступово набувають оновлених підходів щодо 

надання якісних освітніх послуг дітям відповідного віку, просвітницької роботи з 

батьками, соціальних гарантій для учасників освітнього процесу, спланованого 

поступового переходу дитини з дошкільного віку до шкільного навчання в рамках 

Нової української школи. 

 

Мережа закладів дошкільної освіти 
Для задоволення потреб населення на території Перечинської міської ради 

стало функціонує 6 закладів дошкільної освіти: 4 самостійні одиниці та 2 у складі 

початкової школи. У 2021-2022 навчальному році дошкільну освіту здобувають 

370 дітей віком від 1 до 6 (7) років, з них у селі - 175 дітей, у місті - 195.  



 

 
 

Система дошкільної освіти Перечинської ТГ (станом на 30.12.2021 року) 
№ 
з/п 

Заклад дошкільної освіти 
Всього 

груп 
К-сть 

вихованців 
Тривалість 

роботи 

1. Перечинський ЗДО  ясла-садок "Веселка" 5 100 12 год. 

2. 
Перечинський ЗДО  "Теремок" 

Перечинської міської ради 
6 95 12 год. 

3. Сімерський ЗДО  Перечинської міської ради 4 72 12 год. 

4. 
Сімерківський ЗДО  Перечинської 

міської ради 
2 31 12 год. 

5. 
дошкільний підрозділ Філії опорного закладу 
Ворочівська початкова школа Перечинського ліцею 

2 28 10,5 год 

6. 
дошкільний підрозділ Філії Початкова школа 
Зарічівської гімназії 

2 44 10,5 год 

РАЗОМ 21 370  

Показник охоплення різними формами дошкільної освіти становить               

77 % від загальної кількості дітей.  

Охоплення дітей дошкільною освітою (станом на 01.12.2021) 
Всього закладів 

освіти* різних 

типів і форм 

власності, які 

забезпечують 

здобуття 

дошкільної 

освіти           

дітьми 

відповідного віку 

/                      у 

них дітей 

Із них 

Відсоток охоплення дітей закладами 

освіти*, що забезпечують здобуття 

дошкільної освіти Всього дітей                             

на 100 місцях 

ЗДО різних 

типів і 

форм  

власності /                     

у них дітей 

інших 

закладів 

освіти* 

різних    

типів і форм       

власності /               

у них дітей 

дошкільного віку              

(3-5 років) 

старшого 

дошкільного віку 

(5-6 (7) років) 

місто село 

місто,   

район, 

ОТГ 

місто село 

місто, 

район, 

ОТГ 

місто село 

місто, 

район, 

ОТГ 

6/379 5/308 2/71 66 81 74 61 79 70 66 88 77 

При здійсненні щорічного обліку дитячого населення відстежується 

тенденція щодо зменшення чисельності народжених та збільшення кількості 

мігрованих дітей разом з батьками. На даний час на території громади проживає 

790 дітей віком від 0 до 6 років (405 – м.Перечин, 385 – село), із них - 432 дітей 

віком від 3 до 6 років.  

Кількість дітей дошкільного віку (станом на 31.12.2021) 
від 0 до 1 

року 

від 1 до 2 

року 

від 2 до 3 

року 

від 3 до 4 

року 

від 4 до 5 

року 

від 5 до 6 

року 
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100 51 49 130 62 68 128 66 62 146 64 82 133 71 62 153 91 62 790 405 385 

 



 

Мережа груп та вихованців ЗДО (на 31.12.2022) 

 

№ 

з/п 
Назва ЗДО 

ясельна молодша середня старша різновікова разом Кількість місць 

відповідно 

до ліцензії 
групи вихов. групи вихов. групи вихов. групи вихов. групи вихов. групи вихов. 

1 

Перечинський 

заклад дошкільної 

освіти  ясла-садок 

"Веселка" 

1 16 1 17 1 17 1 26 1 24 5 100 165 

2 

Перечинський 

заклад 

дошкільної 

освіти   

"Теремок" 

1 15 2 25 1 20 2 34   6 95 145 

Разом по місту: 2 31 3 42 2 37 3 60 1 24 11 195  

3 
Сімерський заклад 

дошкільної освіти   
  2 32 1 20 1 20   4 72 80 

4 
Сімерківський 

заклад дошкільної 

освіти   

  1 14   1 17   2 31 25 

5 

дошкільний підрозділ 
Філії опорного 
закладу Ворочівська 
початкова школа 
Перечинського ліцею 

  1 14     1 14 2 28 25 

6 

дошкільний підрозділ 
Філії Початкова 
школа Зарічівської 
гімназії 

  1 18   1 26   2 44 70 

Разом по селу: 0 0 5 78 1 20 3 63 1 14 10 175  

Разом по ОТГ: 2 31 8 120 3 57 6 123 2 38 21 370  

 

ВИДАТКИ ПО ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ  за 2021 рік 16 042 409 грн 



 

Вартість дітодня 
  Веселка Теремок Зарічово Сімер Сімерки Ворочово Разом: 

к-ть дітей 102 103 44 73 33 27 382 

  видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % 

Заробітна плата 3148608 30869 70 3327748 32308 71 1137007 25841 70 1910863 26176 70 901045 27304 69 865111 32041 73 11290382 29556 70 

Нарах. на з/п 759162 7443 17 746960 7252 16 247045 5615 15 406489 5568 15 214379 6496 17 190209 7045 16 2564244 6713 16 

Предмети, 
матер., облад., 
інвентар 26024 255 1 27766 270 1 20907 475 1 19443 266 1 9269 281 1 3607 134 0 107016 280 1 

Медикаменти 1920 19 0 0 0 
 

0 0 0 
    

0 
    

1920 5 0 

Продукти 
 харчування 298100 2923 7 307827 2989 7 117990 2682 7 263205 3606 10 104253 3159 8 87708 3248 7 1179083 3087 7 

Оплата послуг  
(крім 
комунальн) 7967 78 0 10468 102 0 10342 235 1 18961 260 1 14599 442 1 4581 170 0 66918 175 0 

Відрядження 
 

0 0 0 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 
  

0 0 0 0 0 

Оплата 
енергоносіїв 240761 2360 5 277711 2696 6 94013 2137 6 128123 1755 5 54246 1644 4 34446 1276 3 829300 2171 5 

Водопостачання 58697 
  

44544 
  

0 
           

103241 
  Електроенер. 168363 

  
224088 

  
78557 

  
64890 

  
30257 

  
34446 

  
600601 

  Газ 
      

0 
  

63233 
  

23989 
     

87222 
  Інші енергоносії 13701 

  
9079 

  
15456 

           
38236 

  Окремі заходи 
по реалізації 
державних 
програм 1268 12 

  
0 

 
0 0 

     
0 

 
0 

  
1268 3 

 Інші поточні 
видатки 

 
0 

 
680 7 

 
0 0 

 
918 

  
680 

  
0 

  
2278 6 

 разом 4483810 43959 100 4699160 45623 100 1627304 36984 100 2748002 37631 100 1298471 39327 100 1185662 43913 100 16042409 41996 100 

 

 

 

 



 

 

ВИДАТКИ ПО ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ  за 2021 рік      16 042 409 грн. 

 
 

заробітна плата;
11 290 382

нарахування на з/п; 
2 564 244

матеріали, 
обладнання; 107 016

медикаменти; 1 920

продукти харчування; 
1 179 083

оплата послуг
(крім комун); 

66 918

водопостачання; 
103 241

електро-
енергія;
600 601

газ; 
87 222

інші енергоносії; 
38 236

заходи по реал держ. 
прогр.; 1 268

інші видатки; 2 278



 

 

ЗДО "Веселка" ЗДО "Теремок" Сімерський ЗДО Сімерківський ЗДО ЗДО Зарічево ЗДО Ворочево

зарплата 3148608 3327748 1910863 901045 1137007 865111

нарахування на зарплату 759162 746960 406489 214379 247045 190209

матеріали 26024 27766 19443 9269 20907 3607

медикаменти 1920 0 0 0 0 0

продукти харч. 298100 307827 263205 104253 117990 87708

оплата послуг 7967 10468 18961 14599 10342 4581

водопостачання 58697 44544 0 0 0 0

електроенергія 168363 224088 64890 30257 78557 34446

газ 0 0 63233 23989 0 0

інші енергоносії 13701 9079 0 0 15456 0

окремі заходи 1268 0 0 0 0 0

інші видатки 0 680 918 680 0 0

0
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1000000
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2000000

2500000

3000000

3500000



 

Вартість дітодня  ЗДО 

 

 
 

Організація харчування у закладах дошкільної освіти 

У всіх ЗДО  та дошкільних підрозділах організовано трьохразове 

харчування. 

У 2021 році було встановлено батьківську плату у розмірі 60% від 

вартості харчування на день (незалежно від місця проживання). Діти 

пільгових категорій харчувалися безкоштовно за кошти місцевого бюджету. 

На 2022 рік затверджено вартість харчування одного дітодня у ЗДО у 

сумі 35,00 гривень (рішення сесії Перечинської міської ради від 15 грудня 

2021 року № 419 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти Перечинської міської ТГ у 2022 році»). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 

№786 внесено зміни до норм харчування у закладах освіти та дитячих 

закладах оздоровлення і відпочинку, затверджених постановою КМУ від 24 

березня 2021 року №305. Нові норми харчування набрали чинності з 1 

вересня 2021 року та поступово розпочнуть застосовуватися у закладах 

освіти. 

ПРИДБАННЯ 

 
Шт. Сума 

ДНЗ "Веселка" м.Перечин 

Сухий басейн з кульками (КРЗ) [шт.] 1 8 800 

Бак для сміття [шт.] 2 1 780 

Бойлер ARTI 80L [шт.] 1 3 500 

Триммер бензиновий Procraft T5600(4такта) [шт.] 1 3 900 

ДНЗ "Теремок" м.Перечин 

Кружка [шт.] 25 450 

Мясорубка Zelmotor Polski [шт.] 1 3 795 

Тарілка 7 [шт.] 25 750 

Тарілка 8,5 [шт.] 25 800 

4395945623

37631 39327
36984

43913 ЗДО "Веселка"

ЗДО "Теремок"

Сімерський ЗДО

Сімерківський ЗДО

Зарічово (дошк. 
підрозділ)



 

Тример бензиновий ЗТБ-А 3000К "Зеніт" [шт.] 1 3 542 

Дошк.підрозділ початк.школи Заріч.гімназ 

Картридж Samsung M2070 [шт.] 2 2 400 

Сімерківський ЗДО 
 

5 592 

Ваги торгові Grumhelm GSC-053 [шт.] 1 849 

Ламінатор  Agent LM-А4 125 3в1 [шт.] 1 2 198 

Мясорубка Grumhelm АМG-220SВ [шт.] 1 2 095 

Печатка кругла [шт.] 1 450 

Сімерський ЗДО 

Ваги торгові SC-051(50кг) [шт.] 1 619 

Каструля [шт.] 2 6780 

Каструля [шт.] 1 359 

Печатка з механізмом МКМ [шт.] 1 450 

Порохотяг GWC8210G(чорно-зелений) NEW 

циклон 2000Вт [шт.] 
1 1 850 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ ЗЗСО, 

НАДАННЯ ЯКІСНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 

МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

Перечинської міської ради на 2021-2022 навчальний рік 
 На початок 2021/2022 навчальному році у 4 закладах загальної 

середньої освіти та 3-х філіях навчаюлися 1552 здобувачі освіти. Станом на 

31.12.2021 навчаються 1555 учнів. 

Кількість учнів у ЗЗСО (станом на 31.12.2021) 

№ 

з/п 
Повна назва закладу освіти 

Кількість 

учнів 

Кількість 

класів 

Середня 

наповню-

ваність 

1 

 

Перечинський ліцей Перечинської міської ради 

Закарпатської області 
641 24 27 

Філія опорного закладу Початкова школа  

Перечинського ліцею 
357 13 27 

Філія опорного закладу Ворочівська початкова 

школа Перечинського ліцею  
41 4 10 

2 

Зарічівська гімназія Перечинської міської ради 

Закарпатської області 
104 5 21 

Філія Початкова школа Зарічівської гімназії  125 7 18 

3 
Сімерська гімназія Перечинської міської ради 

Закарпатської області 
203 11 18 

4 
Сімерківська гімназія Перечинської міської ради 

Закарпатської області 
84 9 9 

РАЗОМ 1555 74 21 

Середня наповнюваність класів у Перечинській ТГ на початок 2021 року 

становила 21 учень. Найбільша наповнюваність класів у Перечинському ліцеї 



 

(27 учнів). Найменша наповнюваність у Сімерківській гімназії (9) учнів та 

філії Ворочівська початкова школа (10 учнів). 

Організовано роботу груп подовженого дня у Перечинському ліцеї        

(3 групи), Сімерській гімназії (2 групи) та Зарічівській гімназії (1 група). До 6 

груп подовженого дня у 2021-2022 навчальному році залучено 180 учнів 1-4 

класів. 

У 2021 році 133 учні закінчили 9 клас та отримали свідоцтво про 

здобуття базової середньої освіти, із них 4 учні отримали свідоцтво з 

відзнакою. 

В 11-х класах завершили навчання 65 випускників та отримали 

свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. 

У Перечинському ліцеї у 2020-2021 навчальному році було організовано 

навчання 8-ми учнів за екстернатною формою навчання. 

Створення необхідного освітнього середовища для першокласників, 

наближеного до умов дошкільного закладу, наступності між дошкільною та 

початковою ланками освіти – ключові завдання реалізації Концепції Нової 

української школи. 

У 2021/2022 навчальному році у всіх закладах загальної середньої освіти 

Перечинської міської ради початкової ланки продовжується реалізація 

Концепції «Нова українська школа», впровадження нового Державного 

стандарту початкової освіти. 

Один із викликів Нової української школи — це якісне матеріально-

технічне забезпечення. Організація освітнього простору навчального 

кабінету потребує широкого використання нових ІТ-технологій, нових 

мультимедійних засобів навчання, оновлення навчального обладнання. 

Щороку на забезпечення якісної, доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» виділяється субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на закупівлю засобів навчання та обладнання для 

навчальних кабінетів початкової школи на умовах співфінансування. У 

цьому році виділено державну субвенцію в розмірі 374 000,00 гривень / 

бюджет Перечинської міської територіальної громади - 42 400,00 гривень 

(разом 416 400,00 грн). 

 
У рамках впровадження Нової української школи для перших класів 

Перечинської ТГ придбано нові учнівські одномісні парти зі стільцями (115 

комплектів), відкриті шафи для зберігання засобів навчання-13 од., 9 одиниць 

комп’ютерного обладнання для першого класу. Закуплено 8 телевізорів 

SmartTV. 

державна 
субвенція

бюджет 
Перечинської 

ТГ

374 000

42 400



 

          
Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня 

освіта у закладах загальної середньої освіти організована за 

такими формами: 

 інституційна (очна (денна), дистанційна (з елементами дистанційної)); 

 індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний 

патронаж). 

Безбар'єрність та інклюзивне навчання в закладах освіти 
Важливим пріоритетом у роботі освітньої галузі є забезпечення якісною 

освітою дітей з особливими освітніми потребами. 

Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами рівного 

доступу до якісної освіти вимагає забезпечення безбар'єрності до закладів 

освіти та організації безпечного інклюзивного освітнього середовища. 

Індивідуальну форму навчання організовано для 6 учнів, з них:  

педагогічний патронаж -5 (за станом здоров’я – 5),  

сімейна (домашня) форма – 1. 

У 2021-2022 навчальному році для 12 осіб з особливими освітніми 

потребами організоване інклюзивне навчання у закладах освіти, а саме:  

ЗДО «Веселка» - 1 дитина;  

Перечинський ліцей – 7 ,  

Зарічівська гімназія – 3;  

Сімерківська гімназія – 1. 

У закладах загальної середньої освіти працює 9 асистентів вчителя, у 

закладах дошкільної освіти - 1 асистент вихователя. 

Інклюзивна освіта – це комплексний процес забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти шляхом організації навчання дітей у закладах 

освіти на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з 

урахуванням їхніх індивідуальних особливостей у навчально-пізнавальній 

діяльності. 

У кожному закладі освіти з інклюзивним навчанням працює команда 

психолого-педагогічного супроводу, яка визначає ООП дитини і надає їм 

спеціальні освітні послуги. 

У 2021 році для надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах (групах) у 

закладах освіти, виділено субвенцію на придбання спеціальних засобів 

корекції психофізичного розвитку та надання додаткових корекційно-

розвиткових послуг у сумі 45 000,00 гривень. 

Придбано ігрові куточки, мольберти та сухий басейн з кульками. 

Заклад освіти  [шт.] Ціна  

Перечинський ліцей 
Ігровий куток (КРЗ)  1 10 400 

Мольберт (КРЗ)  3 3 000 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/


 

Зарічівська гімназія 
Ігровий куток (КРЗ)  1 10 400 

Мольберт (КРЗ)  1 1 000 

Сімерківська гімназія 
Ігровий куток (КРЗ)  1 10 400 

Мольберт (КРЗ)  1 1 000 

Перечинський ЗДО  

ясла-садок "Веселка" 
Сухий басейн з 

кульками (КРЗ) 
1 8 800 

На підставі рішення Ужгородської районної ради Закарпатської області 

«Про вихід зі складу засновників Інклюзивно-ресурсного центру 

Перечинської районної ради Закарпатської області», рішення Перечинської 

міської ради №8747 від 06.11.2020 р. «Про надання згоди на прийняття 

нерухомого майна в комунальну власність Перечинської міської ради» з 2021 

року у Перечинській ТГ функціонує комунальна установа «Інклюзивно-

ресурсний центр» Перечинської міської ради. 

ІРЦ надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які 

проживають (навчаються) у територіальній громаді. 

ВИДАТКИ ПО ІРЦ 

за 2021 рік 

Назва видатків Сума (грн.) 

Заробітна плата 705 046 

Нарахування на оплату праці 162 371 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 24 329 

Оплата послуг (крім комунальних) 5 612 

Оплата електроенергії 30 998 

Інші поточні видатки 680 

Разом: 929 036 

 

 

заробітна плата
76% нарахування на 

з/п
17%

матеріали, 
обладнання

3%

оплата послуг 
(крім комун.)

1%

оплата 
електроенергії

3%

інші видатки
0,1%

ВИДАТКИ ПО ІРЦ за 2021 р.



 

1 січня 2022 року набирають чинності зміни до постанов Кабінету 

Міністрів України, що регулюють організацію інклюзивного навчання. 

Відтепер створення інклюзивних класів та розподіл освітньої субвенції 

здійснюватиметься за рівнями надання підтримки. Рівні підтримки 

характеризують, які потреби мають різні діти з ООП.  

Запровадження рівнів підтримки змінює підхід до формування 

інклюзивних класів та фінансування освітніх послуг для дітей з ООП. 

Засновник закладів освіти забезпечує базові соціальні послуги закладів та 

облаштування освітнього середовища, а кошти на корекційно-розвиткові 

заняття виділяються залежно від потреб кожної дитини. 

 

Організація харчування у закладах загальної середньої освіти 
Важливим завданням у роботі галузі є забезпечення учнів гарячим 

харчуванням. 

У 2021/2022 навчальному році учні Перечинського ліцею, Сімерської 

гімназії, філії Початкова школа Перечинського ліцею були охоплені 

одноразовим гарячим харчуванням. 

Денна вартість харчування у 2021 році становила 25 грн. 

Затверджено вартість харчування одного дітодня у ЗЗСО на 2022 рік у 

сумі 35,00 гривень (рішення сесії Перечинської міської ради від 15 грудня 

2021 року №420 «Про організацію харчування дітей у закладах загальної 

середньої освіти Перечинської міської ТГ у 2022 році»). 

Реформа системи шкільного харчування 
У 2021 році однією зі стратегічних цілей, визначених Національною 

стратегією розбудови безпечного i здорового освітнього середовища в Новій 

українській школі, схваленої Указом Президента України 25.05.2020 

№195/2020, є розбудова системи здорового харчування, формування 

культури харчування та правильних харчових звичок. 

Велику увагу приділено складовим реформи, оновленню нормативної 

бази, безпечності та якості, ресурсному забезпеченню, культури здорового 

харчування, строкам реалізації реформи та очікуваному результату. 

На першому етапі реформи системи шкільного харчування особливої 

уваги потребує: впровадження нових підходів до організації шкільного 

харчування в контексті розроблення нових меню; забезпечення виконання 

норм харчування, проведення роз’яснювальної роботи з батьками; 

впровадження в закладах освіти системи безпечності та якості харчових 

продуктів i процесів виробництва (HACCP). 

Слід відмітити, що у закладах освіти розроблено та впроваджується у 

дію система НАССР за спрощеною системою з 1 вересня 2021 року. 

Пріоритетним питанням у створенні належних умов для організації 

якісного харчування є проведення ремонтів та осучаснення матеріально-

технічної бази харчоблоків, тому що технологічне обладнання, вентиляційні 

системи у більшості закладів освіти застарілі. 

  



 

Підвезення учнів та педагогічних працівників 

до місця навчання і додому 
Організація регулярного безоплатного підвезення учнів до місця 

навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав 

громадян на здобуття загальної середньої освіти. 

У 2021/2022 навчальному році здійснюється безперебійний та 

безкоштовний підвіз 4 одиницями шкільного автотранспорту 609 учнів та 29 

педагогічних працівників до опорного закладу. 

Відповідно до пункту 3 Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 

України 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394, учні, які проживають 

на відстані від закладу освіти понад 2 км, забезпечуються підвезенням у 

порядку, визначеному засновником (засновниками) закладу освіти відповідно 

до законодавства. 

Для супроводу дітей під час організованого підвезення введено ставки 

вихователів шкільного автобуса. 

У 2021 році отримано шкільний автобус для Перечинського ліцею - 

опорного закладу   (1 739 000 грн). 

 

Діджиталізація освітньої галузі: підключення закладів освіти 

сільської місцевості до мережі Інтернет 
Важливою складовою організації освітнього процесу є забезпечення 

закладів освіти якісним доступом до мережі Інтернет. 4 ЗЗСО, 4 ЗДО та 2 

ЗПО підключені до мережі Інтернет. 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» заклади освіти 

формують відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про свою 

діяльність та зобов’язані надавати доступ до такої інформації на власних 

вебсайтах, а у разі їх відсутності – на вебсайтах засновників. Сайт закладу 

освіти в умовах сьогодення виконує не тільки інформаційну функцію, але є 

засобом комунікації для всіх учасників освітнього процесу. 

Усі заклади та установи мають власні вебсайти, на яких розміщена 

інформація щодо їх функціонування. 

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій для 

розширення можливостей педагогів і формування в учнів важливих 

технологічних компетентностей є однією зі складових формули «Нової 

української школи». 

 

 



 

ВИДАТКИ ПО ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ за 2021 рік 42 051 409 грн 

Вартість дітодня у ЗЗСО 

  Перечин Зарічово Сімер Сімерки Ворочово Автобус Разом: 

к-ть дітей 1009 
  

211 
  

205 
  

84 
  

40 
    

1549 
    видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % видатки 

 
видатки вартість % 

Заробітна плата 18781305 18614 78 4981837 23611 79 4932240 24060 78 3126046 37215 80 950686 23767 79 
  

32772114 21157 78 

Нарах. на з/п 4122727 4086 17 1106628 5245 18 1126023 5493 18 694317 8266 18 212501 5313 18 
  

7262196 4688 17 

Предмети, матер., 
облад.,інвентар 150718 149 1 53695 254 1 44652 218 1 18098 215 0 9691 242 1 130534 

 
407388 263 1 

Медикаменти 7242 7 0 
 

0 0 
 

0 
         

7242 5 0 

Продукти 
харчування 180700 179 1 

 
0 0 29625 145 0 

 
0 0 

 
0 0 

  
210325 136 1 

Оплата послуг 
(крім 
комунальних) 119996 119 0 21233 101 0 12589 61 0 18592 221 0 6031 151 1 49821 

 
228262 147 1 

Відрядження 391 0 0 
 

0 
  

0 0 
 

0 
  

0 0 
  

391 0 0 

Оплата 
енергоносіїв 782202 775 3 103793 492 2 141960 692 2 29879 356 1 18491 462 2 

  
1076325 695 3 

Водопостачання 65356 
                

65356 
  Електроенер. 393570 

  
84956 

  
141960 

  
29879 

  
3035 

    
653400 

  Газ 305449 
                

305449 
  Інші енергоносії 17827 

  
18837 

        
15456 

    
52120 

  Окремі заходи по 
реалізації 
державних 
програм 

 
0 

     
0 

     
0 

   
0 0 

 Інші поточні 
видатки 691 1 

 
790 

     
928 

       
2409 2 

 Разом  24145972 23930,6 100 6267976 29702,3 100 6287089 30668,73 100 3887860 46273 100 1197400 29935 100 180355 0 41966652 27092,74 100 

Капітальні 
придбання 

 
0 

  
0 

  
0 

     
0 

   
0 0 

 Капітальні ремонт 
 

0 
 

35791 170 
 

48966 239 
  

0 
  

0 
   

84757 55 
 Всього  24145972 23931 100 6303767 29872 100 6336055 30908 100 3887860 46273 100 1197400 29935 100 180355 

 
42051409 27147 100 



 

ВИДАТКИ ПО ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ за 2021 рік 42 051 409 грн 

 

заробітна плата; 
32 772 114

нарахування на з/п; 
7 262 196

матеріали, обладнання; 
407 388

медикаменти; 7 242

продукти 
харчування; 210 

325

поплата послуг (крім 
комун.); 228 262

водопостачання; 65 356

електроенергія; 653 400газ; 305 449

інші енергоносії; 52 120

інші видатки; 2 409

капітальні ремонти; 
84 757



 

Вартість дітодня у ЗЗСО 

 

 
Всеукраїнська школа онлайн 

Міністерство освіти та науки України спільно з Українським інститутом 

розвитку освіти та Міністерством цифрової трансформації України з метою 

забезпечення рівного доступу до якісної шкільної освіти учнів 5-11 класів 

запустили платформу для дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська 

школа онлайн». 

Це сучасний онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання 

учнів середньої та старшої школи з матеріалами, що пройшли експертизу та 

відповідають державним освітнім стандартам. А для вчителів –це забезпечення 

необхідними методичними рекомендаціями та прикладами застосування 

сучасних освітніх технологій. Платформа «Всеукраїнська школа онлайн» стала 

незамінним інструментом і при звичайному режимі навчання.  

Важливим питанням є організація дистанційного навчання, інших форм 

здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного 

навчання. 

У 2021 році з метою забезпечення технічних можливостей педагогічним 

працівникам для належної організації здобуття загальної середньої освіти, 

зокрема в умовах запровадження карантинних обмежень та заборони на 

відвідування закладів освіти її здобувачами централізовано Департаментом 

освіти і науки ОДА за кошти субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на умовах співфінансування у розмірі 10% за рахунок коштів 

місцевого бюджету для закупівлі ноутбуків для педагогічних працівників ЗЗСО 

Перечинської ТГ закуплено ноутбуки для ЗЗСО.  

На даний час уже отримали Перечинський ліцей - 7 ноутбуків та Сімерська 

гімназія - 2 ноутбуки. 

 

 

 

Опорний заклад як основа якісної освіти 
Одним із механізмів реформування системи загальної середньої освіти й 

упорядкування шкільної мережі є створення опорних закладів, які мають 

забезпечити рівний доступ усіх дітей до якісної освіти. 

23 931 29 872 30 908

46 273

29 935
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Центром освітньої, культурної, громадської, науково-експериментальної, 

методичної роботи Перечинської територіальної громади є опорний заклад 

нового типу – Перечинський ліцей.  

У ліцеї створено умови для задоволення освітніх та професійних потреб, 

постійного вдосконалення освіти, підвищення професійного рівня педагогічних 

працівників.  

У опорному закладі охоплені навчанням 1039 здобувачів освіти, з яких 

більше 609 учнів підвозяться 4 одиницями шкільного автотранспорту. 

Всі навчальні аудиторії укомплектовані шкільними меблями, 

комп’ютерним та мультимедійним обладнанням. 

Для забезпечення сучасного освітнього процесу заклад постійно 

поповнюється новітнім обладнанням, збагачується його матеріально-технічна 

база. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми „Спроможна школа для кращих результатів” у 2021 році у 

Перечинському ліцеї придбано навчальні кабінети фізики, біології, хімії, 

інформаційно-комунікаційних технологій та інформатики, STEM-лабораторію.  

Проєкт «Сучасній школі - сучасні кабінети фізики, хімії, біології, STEM-

кабінет та компʼютерний клас для реалізації компетентнісного підходу у 

вивченні природничо-математичних наук в опорному закладі» 

 

 
К-сть Сума  

Комп'ютерний клас (компютер вчителя-1шт, 

комп.учня-10шт; мережевий комутатор-1шт)  
1 192 000 

Обладнання STEM кабінету  2 485 000 

Обладнання для кабінету біології  1 470 000 

Обладнання для кабінету фізики  1 580 000 

Обладнання для кабінету хімії  1 490 000 

 

Оптимізація мережі закладів освіти – виклик щодо покращення якості 

освіти 
Актуальним на сьогодні є питання оптимізації мережі закладів загальної 

середньої освіти, що відповідали б вимогам сучасного освітнього простору та 

переходу до профільного навчання у старшій школі. 

Головною метою оптимізації мережі закладів освіти є підвищення якості 

освіти та надання більших освітніх перспектив для громади. 

З метою створення умов для реорганізації та модернізації системи загальної 

середньої освіти у 2019 році створено опорний заклад освіти у Перечинській 

територіальній громаді - Перечинський ліцей Перечинської міської ради 

Закарпатської області та філію опорного закладу освіти Ворочівська початкова 

школа Перечинського ліцею (з дошкільним підрозділом) (рішення 11 сесії VII 

скликання від 10 жовтня 2019 року №625 «Про створення опорного закладу та 

його філії» та рішення 11 сесії VII скликання від 07 листопада 2019 року № 648 
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«Про внесення змін до рішення №625 від 10.10.2019 «Про створення опорного 

закладу та його філії» додаються).  
З метою забезпечення комфортних умов перебування учнів у закладах 

реорганізовано Перечинську гімназію ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного 

напрямку шляхом приєднання її до Перечинського ліцею Перечинської міської 

ради Закарпатської області та створено філію Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області – Початкова школа 

Перечинського ліцею (рішення Перечинської міської ради від 14 червня 2021 

року №224 «Про реорганізацію Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-

гуманітарного напрямку шляхом приєднання її до Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області»). 

Важливим завданням у 2021/2022 навчальному році залишається 

приведення мережі у відповідність до вимог Законів України „Про освіту”, 

„Про повну загальну середню освіту” із визначенням типу закладу (початкова 

школа, гімназія, ліцей) та з виокремленням із наведеного переліку опорних 

закладів та їх філій. 

Перейменовано та змінено тип Зарічівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Перечинського району Закарпатської області на Зарічівську гімназію 

Перечинської міської ради Закарпатської області (рішення Перечинської міської 

ради від 11 лютого 2021 року №102 «Про зміну типу, перейменування та 

реорганізацію закладів освіти села Зарічово»). Проведено процес реорганізації 

Зарічівського закладу дошкільної освіти та Зарічівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів та утворено Зарічівську гімназію Перечинської міської 

ради Закарпатської області та філію Початкова школа Зарічівської 

гімназії (з дошкільним підрозділом), яка розміщена у будові Зарічівського 

дитячого садка.  

Важливим і відповідальним завданням є підготовка закладів освіти до 

нового навчального року, покращення, модернізація матеріально-технічної бази 

з метою створення належних умов для учасників освітнього процесу. 

     
 

ПРИДБАНО: 

 Перечинський ліцей 

 
ціна к-сть  сума 

Інтерактивна панель Prestigio [шт.] 109 235  11  1 201 585  

Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 

(20SMS0UP00) [шт.] 
16 000  4  64 000  

Мобільна стійка до інтеракт.панелі з 

фіксов.кутом нахилу Prestigio [шт.] 
14 000  1  14 000  

Телевізор SATELIT 55" 55U8000ST Smart 13 332  3  39 996  
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TV [шт.] 

Автоматичний вимикач ВА 88-37 [шт.] 
 

1  1 100  

Лічильник 3ф-й НІК 2301 [шт.] 
 

1  2 200  

Регулятор температури для твердо-

паливних котлів МРТ-АІР Віо [шт.]  
1  4 300  

Трансформатор Т-0,66 150/5 [шт.] 
 

3  2 430  

Комплект шкільних меблів для НУШ 

(стіл учн.одном., стілець Т-под) [шт.]  
60  81 000  

Сімерківська гімназія 

Насос центробіжний ZEGOR JET 120L 

1.1кВт [шт.]  
1  1 800  

Інтерактивна панель Prestigio [шт.] 109 235  1 109 235  

Мобільна стійка до інтеракт.панелі з 

фіксов.кутом нахилу Prestigio [шт.] 
14 000  1  14 000  

Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 

(20SMS0UP00) [шт.] 
16 000  1  16 000  

Телевізор TCL 43" 43P615 Smart TV [шт.] 
 

1  11 000  

Дошка Стандарт 3-поверхн. 2250х1000 

Мел-зелен.(емаль) з розріз. [шт.]  
1  2 673  

Комплект шкільних меблів для НУШ 

(стіл учн.одном., стілець Т-под) [шт.] 
1 350  6  8 100  

Зарічівська гімназія 

Ігровий куток (КРЗ) [шт.] 
 

1  10 400  

Мольберт (КРЗ) [шт.] 
 

1  1 000  

Інтерактивна панель Prestigio [шт.] 109 235  4  436 940  

Мобільна стійка до інтеракт.панелі з 

фіксов.кутом нахилу Prestigio [шт.] 
14 000  1  14 000  

Балансир [шт.] 1 300  2  2 600  

Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 

(20SMS0UP00) [шт.] 
16 000  2  32 000  

Телевізор SATELIT 55" 55U8000ST Smart 

TV [шт.] 
13 332  2  26 664  

Дошка Стандарт 5-поверхонь 3000х1000 - 

Комбі з розріз. [шт.] 
3 027  1  3 027  

Комплект шкільних меблів для НУШ 

(стіл учн.одном., стілець Т-под) [шт.] 
1 350  34  45 900  

Сімерська гімназія 

Інтерактивна панель Prestigio [шт.] 109 235  4  436 940  

Мобільна стійка до інтеракт.панелі з 

фіксов.кутом нахилу Prestigio [шт.] 
14 000  1  14 000  

Ноутбук HP 250 G8 (45S01ES) [шт.] 17 100  2  34 200  

Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 

(20SMS0UP00) [шт.] 
16 000  1  16 000  

Телевізор SATELIT 55" 55U8000ST Smart 

TV [шт.] 
13 332  1  13 332  
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Комплект шкільних меблів для НУШ 

(стіл учн.одном., стілець Т-под) [шт.] 
1 350  19  25 650  

Ворочівська філія 

Інтерактивна панель Prestigio [шт.] 109 235  1  109 235 

Мобільна стійка до інтеракт.панелі з 

фіксов.кутом нахилу Prestigio [шт.] 
14 000  1  14 000  

Балансир [шт.] 1 300  1  1 300  

Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 

(20SMS0UP00) [шт.]  
1  16 000  

Телевізор TCL 43" 43P615 Smart TV [шт.] 
 

1  11 000  

Комплект шкільних меблів для НУШ (стіл 

учн.одном., стілець Т-под) [шт.] 
1 350  3  4 050  

 

Пріоритетним напрямком у галузі освіти є збереження життя і здоров’я 

учасників освітнього процесу, організація їхнього дозвілля та відпочинку, 

створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти. 

 

Оздоровлення та відпочинок 

Відповідно до «Програми оздоровлення та відпочинку дітей, які 

проживають та навчаються у закладах освіти, розташованих на території 

Перечинської міської  ради  на 2018 – 2021 роки», затверджених рішенням 4 

сесії міської ради від 15 лютого 2018 року та «Заходів щодо організації 

відпочинку та оздоровлення дітей Перечинської територіальної громади влітку 

2021 року», з 11 по 31 серпня 2021 року (21 робочий день) було організовано 

відпочинок 40 учнів ЗЗСО Перечинської ОТГ у дитячому таборі праці та 

відпочинку «СОНЕЧКО» з цілодобовим перебуванням при Перечинському 

ліцеї Перечинської міської ради Закарпатської області за рахунок спонсорських 

коштів “Bayerische Ostgesellschaft e.V”. 

Упродовж усієї відпочинкової кампанії, для дітей було передбачене 

чотириразове харчування, за розпорядком дня - ранкова зарядка, конкурси, 

розваги, екскурсії, туристичні походи, на кожен день - нова програма, що 

максимально сприяла проведенню цікавого, яскравого та корисного дозвілля. 

ЗЗСО 
Оздоровлення та відпочинок
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ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 

Позашкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти і спрямована 

на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, 

фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними 

первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, 

подальшої самореалізації та/або професійної діяльності. 

Охоплення дітей позашкільною освітою забезпечується через організацію 

гурткової роботи на базі закладів загальної середньої освіти, Перечинської 

дитячо-юнацької спортивної школи та Перечинської школи мистецтв. 

У 2021-2022 навчальному році у 4 закладах загальної середньої освіти 

Перечинської ТГ у 25 гуртках займається 430 учнів (28% від загальної кількості 

школярів Перечинської ТГ).  

Учні у гуртках займаються за такими напрямками: 

- художньо-естетичний (гуртки: вокальний, хореографічний, 

образотворчого мистецтва, фольклорний, дизайн інтер’єру, драматичний тощо); 

 - дослідницько-експериментальний (гуртки «Юний дослідник»); 

 - фізкультурно-спортивний («Юний гросмейстер»); 

- військово-патріотичний («Я - патріот», «Юні козаки»); 

- туристсько-краєзнавчий, природоохоронний («Захисники природи»); 

- бібліотечно-бібліографічний («Клуб  чомусиків», «Історія мого краю»). 

Наші гуртківці активні учасники та призери обласних та всеукраїнських 

конкурсів літературної творчості, художнього та декоративно-прикладного 

мистецтва.  

                   
Завдяки рішенню депутатського корпусу Перечинської міської ради, 

наприкінці минулого року закуплено спортивний інвентар для закладів 

загальної середньої освіти та спортивної школи. 

Перечинський ліцей 

 
ціна к-сть сума 

Бадмінтон ракетки [шт.] 300  5  1 500  

Балансир [шт.] 1 300  2  2 600  

Воланчики [шт.] 25  15  375  

Гімнастична палиця [шт.] 50  2  100  

Граната для метання [шт.] 500  3  1 500  

Круг гімнастичний [шт.] 100  20  2 000  

Мяч баскетбольний [шт.] 250  4  1 000  

Мяч волейбольний [шт.] 360  3  1 080  

Мяч футбольний [шт.] 350  4  1 400  

Мячики для н/т [шт.] 5  100  500  

Ракетка для н/т [шт.] 260  10  2 600  

Сітка волейбольна [шт.] 810  1  810  
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Скакалка [шт.] 70  10  700  

Фішки [шт.] 100  4  400  

Сімерківська гімназія 
Гімнастична палиця [шт.] 50  4  200  

Гімнастичний мат [шт.] 2 300  1  2 300  

Канат [шт.] 2 995  1  2 995  

Круг гімнастичний [шт.] 100  8  800  

Малий мячик (150гр) [шт.] 300  2  600  

Мяч баскетбольний [шт.] 250  1  250  

Мяч волейбольний [шт.] 360  1  360  

Мяч футбольний [шт.] 350  1  350  

Надувні мячики [шт.] 80  6  480  

Скакалка [шт.] 70  2  140  

Фішки [шт.] 100  2  200  

Зарічівська гімназія 
Гімнастична палиця [шт.] 50  1  50  

Гімнастичний мат [шт.] 2 300  2  4 600  

Круг гімнастичний [шт.] 100  20  2 000  

Мяч баскетбольний [шт.] 250  2  500  

Мяч волейбольний [шт.] 360  2  720  

Мяч футбольний [шт.] 350  2  700  

Мячики для н/т [шт.] 5  10  50  

Планшет Pixus Joker 10.1" 

FukkHD4/64GB LTE GPS, чорни [шт.] 
4 600  1  4 600  

Ракетка для н/т [шт.] 260  10  2 600  

Скакалка [шт.] 70  20  1 400  

Фішки [шт.] 100  4  400  

Сімерська гімназія 
Бадмінтон ракетки [шт.] 300  5  1 500  

Балансир [шт.] 1 300  1  1 300  

Воланчики [шт.] 25  5  125  

Гімнастичний мат [шт.] 2 300  2  4 600  

Граната для метання [шт.] 500  3  1 500  

Канат [шт.] 2 995  1  2 995  

Клюшка для форбола [шт.] 300  10  3 000  

Круг гімнастичний [шт.] 100  20  2 000  

Мяч баскетбольний [шт.] 250  2  500  

Мяч волейбольний [шт.] 360  2  720   

Мяч для фітболу [шт.] 400  5  2 000  

Мяч футбольний [шт.] 350  2  700  

Мячі для метання [шт.] 60  10  600  

Скакалка [шт.] 70  2  140  

Фішки [шт.] 100  2  200  

Філія Ворочівська початкова школа 

Гімнастичний мат [шт.] 2 300  1  2 300  
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Мяч баскетбольний [шт.] 250  1  250  

Мяч волейбольний [шт.] 360  1  360  

Мяч футбольний [шт.] 350  1  350  

 

      
 

Перечинська ДЮСШ 

У 2021-2022 навчальному році у Перечинській ДЮСШ працює 18 груп, у 

яких займаються 262 вихованці.  

Мережа відділень та навчальних груп закладу створена відповідно до 

наявності спортивної бази та кадрового забезпечення, а саме: 

- футбол: 5 навчальних груп – 88 вихованців; 

- гандбол: 4 навчальні групи - 58 вихованців; 

- теніс настільний: 3 навчальні групи - 32 вихованці; 

- волейбол:  4 навчальні групи - 64 вихованці; 

- гімнастика художня: 2 навчальні групи – 20 вихованців. 
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

ПЕРЕЧИНСЬКА ДЮСШ

У 2021-2022 навчальному році у Перечинській ДЮСШ працює 18 груп, у яких займаються 262
вихованці.

МЕРЕЖА ВІДДІЛЕНЬ ТА НАВЧАЛЬНИХ ГРУП ЗАКЛАДУ :

Перечинська ДЮСШ 

262 вихованці

гімнастика 

художня

2 

навч.групи

20 

вихованців

волейбол

4 

навч.групи

64 

вихованці

теніс 

настільний

3 

навч.групи

32 

вихованці

гандбол

4 

навч. групи

58 

вихованців

футбол

5 

навч.груп

88 

вихованців

 
У 2021 році команди Перечинської ДЮСШ брали участь в обласних та 

всеукраїнських спортивно-масових заходах згідно з календарним планом. На 

першостях області серед команд ДЮСШ з гандболу  команда юнаків 2008 р.н. 

посіла 3 місце, юнаки 2009 р.н. посіли 1 місце в першості області. 

   
Успішно витупають на змаганнях і вихованки відділення художньої 

гімнастики. Так, у звітному році в чемпіонаті України з художньої гімнастики 

серед школярів наша команда посіла четверте місце у групових вправах. Також 
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у відділенні художньої гімнастики вдалося цього року вісьмом вихованкам 

виконати нормативи першого дорослого розряду.  

       
На спортивній базі Перечинської ДЮСШ щорічно проводяться спортивно-

масові заходи спартакіади школярів Перечинської ТГ, спартакіада працівників 

апарату сільських рад, традиційні турніри з настільного тенісу  (Кубок Руслани 

- учні та дорослі, Кубок О.Малеша – учні), міні-футболу та волейболу (турнір 

на Кубок Миколая), турніри, присвячені Дню міста Перечина з міні-футболу, 

волейболу, тенісу настільного, тенісу, шахів та шашок.  

    
У с. Зарічово розвитком масового спорту для дорослих та дітей займається 

клуб «Сила» (пауерліфтинг), у відремонтованому приміщенні Зарічівської 

гімназії функціонує зал для фітнесу, у листопаді розпочалися заняття з 

кікбоксингу.  

    
ВИДАТКИ ПО ДЮСШ  за 2021 рік 

Назва видатків Сума (грн.) 

Заробітна плата 1 371 763 

Нарахування на оплату праці 303 045 

Предмети, матеріали,обладнання та інвентар 49 383 

Оплата послуг (крім комунальних) 9 024 

Видатки на відрядження 6 539 

Оплата водопостачання та водовідведення 2 358 

Оплата електроенергії 19 751 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

30 000 

Разом: 1 791 863 
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К-сть сума 

Інформаційна вивіска 70*50см [шт.] 1 500 

Манішка [шт.] 20 2 700 

М’яч Chacott 18,5см [шт.] 3 3 510 

М’яч волейбольний GALA [шт.] 10 9 000 

М’яч гандбольний [шт.] 8 6 000 

М’яч гандбольний Arrown1 [шт.] 10 4 500 

М'яч футбольний [шт.] 8 2 400 

М’яч футбольний SELECT [шт.] 10 8 000 

Подушка змінна (на печатку) [шт.] 1 95 

Постер 6*3м [шт.] 1 900 

Прапор України [шт.] 1 200 

Сітка футбольна [шт.] 2 6 000 

Футбольна форма [шт.] 20 15 400 

Футзальні м'ячі [шт.] 5 3 650 

Стіл для настільного тенісу в комплекті [шт.] 1 30 000 

Футбольна форма (комплект - 18шт) ФК Хімік [шт.] 2 29 988 

 

Комунальний заклад «Перечинська школа мистецтв» 

У 2021 році Перечинську дитячу музичну школу перейменовано у 

Комунальний заклад «Перечинська школа мистецтв» Перечинської міської 

ради Закарпатської області, на базі якої заплановано відкриття художнього, 

хореографічного відділень та відділення декоративно-ужиткового мистецтва, 

зокрема ткацтво та гончарство. Тут працюють 4 відділи (фортепіанний, відділ 

заробітна плата
77%

нарахування 
на з/п
17%

матеріали та 
обладнання

3%

оплата послуг 
(кім комун.)

0,5%

видатки на 
відрядження

0,4%

оплата 
водопостачання

0,1%

оплата 
електроенергії

1%

придбання 
обладнання

2%
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народних інструментів, оркестровий відділ, музично-теоретичний відділ), у 

яких займаються 163  вихованці.  

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
Комунальний заклад «Перечинська школа мистецтв»

У 2021 році у Перечинську дитячу музичну школу перейменовано у Комунальний заклад 

«Перечинська школа мистецтв» Перечинської міської ради Закарпатської області, на 

базі якої заплановано відкриття художнього, хореографічного відділень та відділення 

декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема ткацтво та гончарство. 

Перечинська школа мистецтв

163 вихованці

музично-
теоретичний 

відділ

4

груп

47

вихованців

оркестровий 
відділ

5 

груп

6 

вихованців

відділ 
народних 

інструментів

5 

груп

41 

вихованець

Фортепіанний
відділ

9 

груп

69 

вихованців

 

 
Вихованці школи мистецтв є активними учасниками, призерами та 

переможцями різноманітних конкурсів, як всеукраїнських, так і міжнародних. 

Так, учні Самош Наталії, інструментальний ансамбль «Музичні сердечка», 

отримали дипломи лауреатів І премії ХХХІ Міжнародного багатожанрового 

фестивалю-конкурсу мистецтв «TELENT FEST». Учениця викладача Микович 

Мирослави, Кулак Богдана, стала у 2021 році переможницею у Міжнародному 

фестивалі-конкурсі талантів «FINAL TALENT FEST».  

 ВИДАТКИ ПО ПЕРЕЧИНСЬКІЙ  ШКОЛІ МИСТЕЦТВ за 2021 рік 

Назва видатків Сума (грн.) 

Заробітна плата 3 700 440 

Нарахування на оплату праці 842 905 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 12 420 

Оплата послуг (крім комунальних) 29 843 

Видатки на відрядження 2 119 

Оплата водопостачання та водовідведення 223 

Оплата електроенергії 6 549 

Оплата природного газу 48 439 

Разом: 4 642 938 
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Вартість дітодня  

 Перечинська  школа 

мистецтв 

ДЮСШ 

к-ть дітей 166 262 

 видатки вартість % видатки вартість % 

Заробітна плата 3 700 440 22 292 80 1 371 763 5 236 78 

Нарах. на з/п 842 905 5 078 18 303 045 1 157 17 

Предмети, 

матер.,облад.,інвентар 

12 420 75 0 49 383 188 3 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 

29 843 180 1 9 024 34 1 

Відрядження 2 119 13 0 6 539 25 0 

Оплата енергоносіїв 55 211 333 1 22 109 84 1 

Водопостачання 223   2 358   

Електроенер. 6 549   19 751   

Газ 48 439      

разом 4 642 938 27 970 100 1 761 863 6 725 100 

Капітальні придбання  0  30 000 115  

всього 4 642 938 27 970  1 791 863 6839  

 

заробітна плата
80%

нарахування на 
з/п
18%

матеріали, 
обладнання

0,3%

оплата 
послуг (крім 

комун.)
1%відрядження

0,05%

водопостачання
0,004%

електроенергія
0,1%

газ
1%

ВИДАТКИ ПО ПЕРЕЧИНСЬКІЙ  ШКОЛІ 
МИСТЕЦТВ 
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Важливим завданням залишається організація освітнього процесу у 

закладах освіти в разі епідемічної небезпеки, забезпечення права дітей на 

здобуття дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. 

 З метою створення безпечних умов навчання та праці у закладах освіти 

здійснюється закупівля засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих та 

антисептичних засобів за кошти селищного бюджету  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1236 від 9 грудня 

2020 року «Про внесення змін до Національного плану вакцинопрофілактики 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

СоV-2, на період до 31 грудня 2021 року» (із змінами від 28 липня 2021 року) у 

разі переходу області із зеленої зони до жовтого, помаранчевого чи червоного 

карантинного рівня епідемічної безпеки для роботи навчального закладу у 

новому 2021/22 навчальному році потрібно мати мінімум 80% повністю 

вакцинованого персоналу закладу освіти. 

Вакцинація працівників закладів відбувається організовано, мобільними 

бригадами з імунізації. 

На даний час провакциновано 405 працівників закладів та установ освіти 

селищної ради, з них: 260 педагогічних працівників та 145 – технічного 

персоналу. 

Залишається актуальним питання проведення інформаційно-

просвітницької роботи щодо необхідності вакцинації освітніх колективів для 

безпечного проведення освітнього процессу. 

ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ 

В Перечинській ТГ діють: 

КЗ «Центр культури і дозвілля» із структурними підрозділами: 

1 Будинок культури (с.Зарічово) та 3 клуби (с.Сімер, с.Сімерки, 

с.Ворочово). 

Заклади працюють згідно плану роботи. 

У Будинку культури, клубах проводяться  свята, огляди-конкурси, вечори-

зустрічі, діють клуби за інтересами та гуртки,  функціонують спортивні зали 

для проведення дозвілля молоді. 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

6 839

27 970

Перечинська дитячо-юнацька 
спортивна школа

Перечинська школа мистецтв
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Колективи художньої самодіяльності беруть участь у виїзних концертах та 

конкурсах. 

Також у Перечинській ТГ працює КЗ «Публічна бібліотека» з 

відокремленими підрозділами-філіями: 

Доросла бібліотека Перечинської ТГ,  бібліотеки у с.Зарічево, с.Сімер, 

с.Сімерки, с.Ворочово та КЗ“Краєзнавчий музей міста Перечин”.  

Заклади культури

КЗ «Центр 
культури і
дозвілля»

Клуб 
с.Сімерки

Клуб 

с.Сімер

Будинок 
культури 

с.Зарічово

Клуб 
с.Ворочево

КЗ «Публічна
бібліотека»

Доросла 
бібліотека 

Перечинської 
ТГ

Бібілотека
с.Зарічево

Бібліотека 
с.Сімер

Бібліотека 
с.Сімерки

Бібілотека
с.Ворочево

КЗ “Краєзнавчий
музей міста 

Перечин”

У галузі «Культура» 
працює 57, 5 

штатних одиниць

 

 
 

  
У Краєзнавчому музеї м.Перечин проходили Андріївські вечорниці. Захід 

здійснювався в рамках реалізації проєкту "EthnoTravel: візуалізація локальних 

родзинок", що реалізується у рамках Програми підтримки ініціатив місцевих 

карпатських громад, яка реалізується Асоціацією „Єврорегіон Карпати - 

Україна”. 

    
У рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-

Україна 2014-2020 р.р. у Перечинській ТГ реалізовується етнотур: «Пізнай 

культуру транскордонних регіонів Польщі та України». У липні 2021 року на 
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базі КЗ «Центр культури і дозвілля» пройшли майстер-класи з гончарства і 

ткацтва як частина програми форуму «Етнокультура: збереження спадщини 

лемків», під час якої учні закладів освіти Перечинської ТГ разом з майстрами 

спробували ліпити з глини на гончарному крузі та ткати на міні верстатах. 

  
 

 

 

 

ВИДАТКИ ПО ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ  

за 2021 рік 

Назва видатків 

Центр 

культури 

і дозвілля 

Публічна 

бібліотека 
Музей Разом 

Сума (грн.) 

Заробітна плата 996 225 617 632 194 670 1 808 527 

Нарахування на оплату праці 219 976 143 912 42 851 406 739 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

87 636 4 680 2 007 94 323 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 

72 712 3 245 1 230 77 187 

Оплата водопостачання та 

водовідведення 

1 887  1 200 3 087 

Оплата електроенергії 96 637  38 526 135 163 

Оплата природного газу 183 053 3 561 503 187 117 

Оплата інших енергоносіїв 990   990 

Інші поточні видатки 680   680 

Капітальний ремонт 45 262   45 262 

Разом: 1 705 058 773 030 280 987 2 759 075 
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КЗ "Краєзнавчий музей м.Перечин" 

Виставкові конструкції [шт.] 18  58 050  

заробітна плата
65%

нарахування
на з/п
15%

матеріали, 
обладнання

3%

оплата послуг 
(крім комун.)

3%

водопостачання
0,1%

електроенергія
5%інші видатки

0,1%

капремонт 2% газ 8%

ВИДАТКИ ПО ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ  2 759 075 грн 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

КЗ "Центр культури і 
дозвілля"
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КЗ "Краєзнавчий 
музей м.Перечин"

996 225

617 632

194670
219976

143912

42851
87636

4680
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72712
3245

12301887
1200

96637 38526

990

183053

3561
503680

45262

заробітна плата нарахування на з/п матеріали, обладнання

оплата послу(крім комун.) водопостачання електроенергія

інші енергоносії газ інші видатки

капремонт
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Маршрутизатор Netis WF2409E [шт.] 1  600  

Гончарне коло Rad-Pro Base [шт.] 2  38 000  

Гончарне коло КМ-3 [шт.] 2  26 000  

Гончарний круг Rad-Pro Base [шт.] 4  89 800  

Гончарний круг Rad-Pro MAX [шт.] 1  25 200  

Піч муфельна ПМ-60/1 [шт.] 1  32 000  

КЗ "Публічна бібліотека" 

Бібліотечний фонд ЦРБ [шт.] 10  2 000,00 

Маршрутизатор Netis WF2409E [шт.] 1  600,00 

Штамп 40*20мм з деревяною оснасткою [шт.] 2  500,00 

КЗ "Центр культури і дозвілля" 

Вишиванка (10 шт) [шт.] 10  8 500  

жалюзі вертикальні [шт.] 3  7 200  

Килимове покриття "Династія" [шт.] 12  2 592  

Клавеси деревяні [шт.] 20  1 560  

Кокіріко [шт.] 2  980  

Конвектор Laretti LR-HT8668 [шт.] 1  1 325  

Конвектор Laretti LR-HT8669 [шт.] 1  1 430  

Круглий ксилофон [шт.] 2  800  

Маршрутизатор Netis WF2409E [шт.] 1  600  

Металофон 15 нот [шт.] 1  734  

Музичні трубки Boomwhackers діатонічні (8шт) [шт.] 2  2 100  

Музичні трубки Boomwhackers хроматичні (5шт) [шт.] 1  960  

Набір дзвіночків діатонічний з кнопкою (8шт) [шт.] 1  2 524  

Набір дзвіночків хроматичний з кнопкою (5шт) [шт.] 1  1 984  

Набір чайм-барів діатонічний (8шт) [шт.] 1  3 560  

Обігрівач керамічний з терморегулятором [шт.] 1  2 000  

Октаватори (8шт) [шт.] 1  375  

Стільці пластмасові дитячі [шт.] 10  2 500  

Підготовка закладів освіти ОТГ до нового 2021-2022 навчального року 

проводилася в нових умовах світової пандемії та здійснювалася з урахуванням 

протиепідемічних і профілактичних заходів, у тому числі: завершуються 

ремонтні та профілактичні роботи, здійснюється прибирання всіх навчальних 

приміщень та прилеглої території закладів. 

В період карантину заклади освіти працювали відповідно до Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).  

З метою створення в закладах освіти безпечного освітнього середовища, 

працівники закладів та здобувачі освіти, їхні батьки або інші законні 

представники (далі - батьки) поінформовані про правила організації освітнього 

процесу, відвідування закладу освіти та перебування в ньому в умовах 

профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби (СОVID-19). Надано 

роз'яснення батькам здобувачів освіти щодо необхідності впровадження в 
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закладі освіти обмежувальних заходів стосовно відвідування закладу освіти 

сторонніми особами. 

 

За звітний період відділ отримав та опрацював 1691 документів.  

Надано листів, роз’яснень, відповідей 1712. 

Отримано та розглянуто 8 письмових звернення, надано 

відповіді на 4 запити. 

Видано 395 наказів, із них: 

з основної діяльності - 72,  

кадрової роботи - 92,  

адміністративно-господарської роботи – 231. 
 

Начальник відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради                                    Ольга Барзак 

 

 

Секретар міської ради                                                         Галина ГАЄВСЬКА  
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Додаток 8 

до рішення Перечинської міської ради  

№ 496 від 3 лютого 2022 року 

З в і т н і с т ь  

Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та 

фізичної особи - підприємця, які провадять господарську діяльність з 

медичної практики за 2021 рік 

Закарпатська 

РАЙОНИ 

Перечинський(Ужгородський) 

КНП «Перечинська лікарня» міської ради 
 

0 Форма у цілому (0) 

Подають 
Терміни 

подання 

 

Форма № 20 

(річна) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ МОЗ 

України  

10 липня 2007 

року № 378 

 

(зі змінами згідно 

з наказами МОЗ 

17.06.2013 № 511, 

04.10.2018 № 

1802) 

 

за погодженням із 

Держстатом  

1. Юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової 

форми та фізичні особи-підприємці, які провадять господарську 

діяльність із медичної практики, – Міністерству охорони 

здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам 

з питань охорони здоров’я обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій.  

Згідно з нака-

зом структур-

ного підрозді-

лу з питань 

охорони 

здоров’я 

2. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, 

структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, 

інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління 

яких перебувають заклади охорони здоров’я, зведений звіт – 

Міністерству охорони здоров'я України. 

Згідно з 

наказом МОЗ 

 

 

Респондент 

Найменування КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області 

 

 

 

Місцезнаходження вул. Ужанська, 8 м.Перечин Закарпатська область 89200 

(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, 

___________________________________________________________________ 

населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, 

_______________________________________________________________________________________ 

№ будинку/корпусу, № квартири/офіса) 
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Заклад та його підрозділи 

Відділення (кабінети) в амбулаторно-поліклінічних закладах 

та лікувально-діагностичні структурні підрозділи 

Таблиця 1001   

1.0 Підліткове           36.0 
Пункт (відділення) невідкладної  

медичної допомоги:           

2.0 Пульмонологічне      1  36.1 дорослому населенню           

3.0 Ревматологічне           36.2 дитячому населенню           

4.0 Кардіологічне      1  
37.0 Гематологічне           

5.0 Гастроентерологічне      1  

6.0 Ендокринологічне      1  38.0 Логопедичне           

7.0 Алергологічне           39.0 Фізіотерапевтичне      1  

8.0 Інфекційне для дорослих      1  
40.0 

Лікувальної фізкультури для  

дорослих      1  9.0 Інфекційне для дітей           

10.0 

Лікарського контролю над тими, що 

займаються фізичною культурою та 

спортом           

41.0 
Лікувальної фізкультури для дітей     

      

42.0 Голкорефлексотерапії           

11.0 
Травматологічне (ортопедичне) для  

дорослих      1  

43.0 Рентгенологічне      1  

44.0 Комп’ютерної томографії           

12.0 
Травматологічне (ортопедичне) для дітей     

      
45.0 Флюорографічне      1  

13.0 Урологічне           
46.0 

Електрокардіографії та  

функціональної діагностики      1  14.0 Онкологічне       1  

15.0 Стоматологічне (зуболікарське)      1  
47.0 Дистанційно-діагностичне            

16.0 Зубопротезне           

17.0 Ортодонтичне           48.0 Ендоскопії      1  

18.0 Жіноча консультація           49.0 Ультразвукової діагностики      1  

19.0 Акушерсько-гінекологічне      1  50.0 Гіпербаричної оксигенації           

20.0 Оглядовий      1  51.0 
Лікарняний банк крові (відділення 

переливання крові)      1  

21.0 
Центр планування сім’ї та репродукції 

людини           

52.0 Відділення нефрології та діалізу           

53.0 Відділення гемосорбції           

22.0 З медичної генетики (медико-генетична  54.0 Патолого-анатомічне           
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консультація)           
55.0 

Радіологічне (променевої терапії)     

      

23.0 Дитячі відділення (кабінети)      1  
56.0 

Інформаційно-аналітичне відділення     

 1  24.0 Щеплення      1  

25.0 Офтальмологічне      1  
57.0 

Відділення статистики у складі  

оргметодвідділу           26.0 Отоларингологічне      1  

27.0 Сурдологічне           58.0 Соціально-правове           

28.0 Фтизіатричне      1  59.0 Мануальної терапії           

29.0 Неврологічне      1  
60.0 

Загальної практики  

(сімейної медицини)           
30.0 Психіатричне      1  

31.0 Психотерапевтичне           61.0 Імунологічне           

32.0 Наркологічне      1  
62.0 Лабораторії:      1  

62.1 радіоізотопної діагностики           

33.0 Дерматовенерологічне      1  62.2 клініко-діагностична      1  

34.0 Відновного лікування           
62.3 бактеріологічна           

62.4 серологічна           

35.0 Профілактики      1  
62.5 біохімічна           

62.6 цитологічна           

 
62.7 імунологічна           

62.8 генетична           
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у ньому лікувалось 11          хворих, 

у тому числі дітей віком 0-17 років включно 

12          ; 

лікувалось хворих у стаціонарі вдома 

13          ; 

кількість хворих, яким надано термінову та 

планово-консультативну допомогу 14          ; 

у тому числі дітям 0–14 років включно  

15          ,  

дітям 15–17 років включно 16         , сільським 

жителям (із пункту 14) 17           

 

Інші підрозділи 

 

Таблиця 1002 

 

1.0 Аптека          

2.0 Молочна кухня          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаціонари 

 

Таблиця 1003 

 

Самостійні відділення для інвалідів війни 

1          на 2          ліжок; 

 відділення анестезіології та інтенсивної терапії Потужність (кількість відвідувань за 

зміну) поліклініки (поліклінічного 

відділення) 

 

Таблиця 1004 

3          на 4          ліжок; 

кардіологічні відділення 5           

на 6          ліжок;  

відділення трансплантації 7           

на 8          ліжок; 1     240  , дитячої поліклініки 2         , 

денний стаціонар при амбулаторно-поліклінічному жіночої консультації 3          , 

закладі (підрозділі) на 9          ліжок, диспансерного відділення (лікарні або  

у тому числі для дітей віком 0-17 років включно диспансеру) 4           

на 10          ліжок,  

 

  



 23 

Розділ I. Штати закладу на кінець звітного року 

Таблиця 1100  

 

Найменування посад 

Н
о
м

ер
 р

я
д

к
а
 Кількість посад у 

цілому в закладі 

у тому числі в 

поліклініці 

(амбулаторії),  

диспансері, 

консультації 

Кількість 

штатних 

працівників 

у  

цілому в 

закладі на 

зайнятих 

посадах, 

осіб 

штатних  зайнятих штатних  зайнятих 

А Б 1 2 3 4 5 

Лікарі, усього 1 39.50 32.75 21.50 18.00 28.00 

у тому числі: 

керівники закладів та 

їх заступники 

2 2.00 2.00         2.00 

терапевти, усього 3 3.50 3.50 1.25 1.25 3.00 

у тому числі: 

дільничні 
4                     

цехової лікарської  

дільниці 
5                     

терапевти підліткові 6                     

загальної практики- 

сімейної   медицини 
7                     

пульмонологи 8 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 

у тому числі дитячі 9                     

ревматологи 10                     

кардіоревматологи  

дитячі 
11                     

кардіологи 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

гастроентерологи 13 0.50     0.50         

у тому числі дитячі 14                     

дієтологи 15                     

нефрологи 16                     
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у тому числі дитячі 17                     

ендокринологи 18 0.50 0.50 0.50 0.50     

у тому числі дитячі 19                     

алергологи 20                     

у тому числі дитячі 21                     

гематологи 22                     

у тому числі дитячі 23                     

інфекціоністи 24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 

у тому числі дитячі 25                     

фізіотерапевти 26 0.50 0.50 0.50 0.50     

лікарі з лікувальної 

фізкультури 
27 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 

лікарі зі спортивної  

медицини 
28                     

лікарі з 

функціональної  

діагностики 

29 1.00     0.50         

хірурги 30 2.75 2.75 1.25 1.25 2.00 

у тому числі дитячі 31                     

хірурги серцево-

судинні  
32                     

хірурги торакальні 33                     

хірурги-проктологи 34                     

ортопеди-

травматологи 
35 2.25 2.25 1.25 1.25 2.00 

у тому числі дитячі 36                     

урологи 37                     
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Продовження таблиці 1100 

Найменування посад 

Н
о

м
ер

 р
я

д
к

а
 

Кількість посад у 

цілому в закладі 

у тому числі в полік-

лініці (амбулаторії),  

диспансері, 

консультації 

Кількість 

штатних 

працівників 

у  

цілому в 

закладі на 

зайнятих 

посадах, 

осіб 

штатних  зайнятих штатних  зайнятих 

А Б 1 2 3 4 5 

у тому числі дитячі 38                     

нейрохірурги 39                     

у тому числі дитячі 40                     

анестезіологи 41 4.50 3.00         1.00 

у тому числі дитячі 42                     

ендоскопісти 43 0.50     0.50         

онкологи 44 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 

у тому числі дитячі 45                     

радіологи 46                     

стоматологи 47 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 

у тому числі дитячі 48                     

акушери-гінекологи 49 3.25 3.25 1.00 1.00 3.00 

у тому числі гінекологи 

дитячого та 

підліткового 

віку 

50                     

педіатри, усього 51 2.25 1.25 1.00     1.00 

у тому числі дільничні 52                     

з них міських дільниць 53                     

педіатри-неонатологи 54 0.50 0.50             

офтальмологи  55 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

у тому числі дитячі 56 0.25 0.25 0.25 0.25     



 6 

отоларингологи 57 1.00 0.50 1.00 0.50     

у тому числі дитячі 58 0.25     0.25         

фтизіатри 59 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 

у тому числі дитячі 60                     

невропатологи 61 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 

у тому числі неврологи   

дитячі 
62                     

рефлексотерапевти 63                     

психіатри 64 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 

у тому числі дитячі 65                     

наркологи 66 0.25 0.25 0.25 0.25     

психотерапевти 67                     

лікарі-психологи 68                     

сексопатологи 69                     

дерматовенерологи 70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

у тому числі дитячі 71                     

патологоанатоми 72         х х     

у тому числі дитячі 73         х х     

бактеріологи 74                     

лікарі-епідеміологи 75 0.25     0.25         

токсикологи 76                     

лікарі-лаборанти 77 1.00 1.00 0.75 0.75     

у тому числі лаборанти- 

генетики 
78                     

генетики 79                     
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Продовження таблиці 1100 

Найменування посад 

Н
о

м
ер

 р
я

д
к

а
 

Кількість посад у цілому в 

закладі 

у тому числі в поліклініці 

(амбулаторії),  

диспансері, консультації 

Кількість 

штатних 

працівників у  

цілому в 

закладі на 

зайнятих 

посадах, осіб 

штатних  зайнятих штатних  зайнятих 

А Б 1 2 3 4 5 

лікарі-імунологи 80                     

у тому числі дитячі 81                     

лікарі з ультразвукової 

діагностики 

82 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 

рентгенологи 83 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 

лікарі приймального 

відділення 

84 0.25     х х     

загальні 85 х     х         

санологи 86                     

судово-психіатричні 

експерти 

87                     

статистики 88                     

методисти 89                     

інтерни 90 1.00                 

інші 91                     

Спеціалісти з вищою 

немедичною освітою 
92 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 

Зубні лікарі 93                     

Середній медперсонал, 

     усього 
94 67.75 65.00 20.00 18.50 62.00 

у тому числі за  

спеціальностями:   

медичні сестри 

95 52.75 50.50 12.75 11.75 48.00 

акушерки 96 5.50 5.50 1.00 1.00 5.00 

фельдшери 97                     

фельдшери-наркологи 98                     

зубні техніки 99                     
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лаборанти клінічних 

лабораторій 
100 3.50 3.50 1.25 1.25 4.00 

лаборанти патолого-

анатомічного відділення 
101         х х     

рентгенолаборанти 102 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 

медичні сестри 

фізіотерапевтичних кабінетів 
103 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

медичні статистики 104 2.00 1.50 2.00 1.50 1.00 

інший медичний персонал 105                     

Провізори 106 1.00                 

Фармацевти 107                     

Молодший медперсонал 108 34.50 31.75 9.00 7.25 31.00 

Інший персонал 109 42.75 38.25 4.00 3.50 32.00 

Усього посад (підсумок рядків 1, 

92-94, 106-109) 
110 186.50 168.75 55.00 47.75 154.00 

Крім того, медичні сестри 

загальної практики-сімей-ної 

медицини (із рядка 95) 

111                     

із рядка 92: психологи 112                     

лаборанти 113                     

біологи 114 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 

юристи 115                     

біохіміки 116                     

бактеріологи 117                     

мікробіологи, вірусологи 118                     

логопеди 119                     

практичні психологи 120                     



 9 

Таблиця 1101  

Кількість фізичних осіб-спеціалістів з вищою немедичною освітою – основних працівників, які 

займають посади: лікарів-лаборантів 1     1  , лікарів-статистиків 2          , лікарів з лікувальної 

фізкультури 3          , психологів 4          . 

Пункти охорони здоров'я 

Таблиця 1103  

Найменування 
Номер 

рядка 

Кількість  

пунктів 

Кількість зайнятих посад 

лікарі (крім 

зубних) 
зубні лікарі 

середній 

медичний 

персонал 

А Б 1 2 3 4 

Лікарські  1                 

Фельдшерські 2     х         

Крім того, на договірних засадах: 

лікарські 

3                 

фельдшерські 4     х         

 

Штати відділень на госпрозрахунку та спецкоштах 

 

Таблиця 1104  

Найменування посад 
Номер 

рядка 

Кількість посад у цілому в закладі Кількість штатних 

працівників на 

зайнятих посадах 
штатних зайнятих 

А Б 1 2 3 

Усього  1 4.50 3.50     

у тому числі лікарі 2 3.50 2.50     

з них стоматологи 3 0.25         

у тому числі 

ортопеди 

4 
            

Зубні лікарі 5             

Середній медперсонал  6 0.50 0.50     

у тому числі зубні 

техніки 

7             

Молодший медперсонал 8             

 

 

Діяльність пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги 
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Штати (кількість) 

 

Таблиця 1105  

Найменування  
Номер 

рядка 
Усього  

у тому числі 

лікарі 
середній 

медперсонал 

А Б 1 2 3 

Штатні посади 1             

Зайняті посади 2             

Кількість штатних працівників на зайнятих 

посадах 
3             
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Виїзди 

Таблиця 1106  

Найменування  

Н
о

м
ер

 р
я

д
к

а
 

Усього  

У тому числі за викликами 

від  

населення 

що передані 

станцією 

швидкої  

медичної  

допомоги 

лікарів 

амбулаторно-

поліклінічного 

закладу 

 

для        

виконання 

призначених 

медичних 

процедур 

А Б 1 2 3 4 5 

Кількість виїздів, усього 1                     

у тому числі:  

до дорослих віком 

18 років і старшим 

2                     

до дітей віком 0-17  

років включно 

3                     

       

 

Таблиця 1107  

Кількість осіб, яким надано амбулаторну допомогу, за викликами додому та при самостійному зверненні, усього 1          , у 

тому числі дорослим віком 18 років і старшим 2          , дітям віком 0-17 років включно 3          . 

Розділ ІІ. Діяльність поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації 

 

Робота лікарів поліклініки (амбулаторії), диспансеру, центру первинної медико-санітарної допомоги, консультації, 

вдома 

Таблиця 2100 

Найменування 

Н
о

м
ер

 р
я

д
к

а
 

Кількість відвідувань лікарів включно з 

профілактичними 

Кількість відвідувань 

лікарями  

пацієнтів удома, 

усього  

У тому числі дітей  

віком  

0-17 років включно 

(із графи 3) 

усього 

у тому числі дітьми 

віком 0-17 

 років включно  

(із графи 1) 

А Б 1 2 3 4 

Усього 
1 50684 10387         

 

 

Таблиця 2102  
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Кількість відвідувань лікарів у відділеннях на госпрозрахунку та спецкоштах 1     7945.00  , у тому 

числі в госпрозрахункових наркологічних кабінетах 2          , стоматологічних 3         . 

 

Таблиця 2103  

Кількість відвідувань середнього медперсоналу на самостійному прийомі, всього 1          , у тому 

числі в пунктах охорони здоров’я 2          , на фельдшерсько-акушерських пунктах (далі – ФАП) 

самостійних центрів первинної медико-санітарної допомоги 3          , на ФАПі, які перебувають у 

структурі інших закладів охорони здоров’я 4          . Крім того, кількість відвідувань середнього 

медичного персоналу  на ФАПі вдома, всього 5          . 

 

Таблиця 2104  

Кількість  жінок (18 років і старших), що їх оглянуто профілактично, усього 1     1004  , у тому числі в 

оглядових кабінетах 2     1004  ,  з цитологічним дослідженням (із пункту1) 3     1004   

Пологова допомога вдома 

 

Таблиця 2400  

Найменування 
Номер 

рядка 

Кількість пологів, що прийняті лікарями  

та середнім медперсоналом 

усього у тому числі в сільських жінок 

А 
Б 1 2 

Усього 1         

   у тому числі без наступної  

   госпіталізації породіль 

2         

 

Таблиця 2401  

Найменування 

Номер 

рядка 

З кількості  народжених без подальшої госпіталізації 

усього 

у тому числі  

в сільських жителів 

А Б 1 2 

Народилися живими 1         

   у тому числі померло у віці 0-6 діб 2         

Народилися мертвими 3         

Вакциновано проти туберкульозу 4         

 

Профілактичні огляди, проведені даним закладом 

 

Таблиця 2510  
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Найменування 
Номер рядка Підлягало 

оглядам 
Оглянуто 

А Б 1 2 

Усього дітей віком 15-17 років включно 1.0 1200.00 971.00 

у тому числі: 

студентів вищих навчальних закладів різних рівнів 

акредитації 

1.1 67.00 42.00 

учнів системи профтехосвіти 1.2 428.00 359.00 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів 1.3 705.00 570.00 

Із загальної кількості дітей віком 15-17 років включно  

(із рядка 1.0) - юнаки 
2.0 531.00 317.00 

Крім того, учні системи профтехосвіти, студенти вищих навчальних 

закладів різних рівнів акредитації  

(віком від 18 років і старші)   

3.0 143.00 132.00 

Категорії населення, що їх оглянуто в порядку періодичних оглядів, 

усього   
4.0 5347.00 3689.00 

у тому числі:  

робітники промислових підприємств  4.1 

1300.00 696.00 

працівники установ та організацій Міністерства аграрної політики 4.2 6.00 5.00 

інші категорії населення, що підлягають періодичним оглядам 4.3 4041.00 2988.00 

Сільських жителів, усього (з рядків 1.0, 3.0, 4.0)  5.0 3314.00 2337.00 
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Таблиця 2511 

 

Із загальної кількості дітей віком 15-17 років включно, які перебували в звітному році під диспансерним наглядом 

протягом року, було госпіталізовано 1     69  , у тому числі юнаків 2     14  , направлено на санаторно-курортне 

лікування 3          , у тому числі юнаків 4          , мали  потребу  в оперативному лікуванні 5           у тому числі юнаків 

6          , оперовано 7          , у тому числі юнаків 8          , мали потребу в корекції зору 9     132  , у тому числі юнаків 

10     51  , забезпечено корегуючими окулярами  11     132  , у тому числі юнаків 12     51  . 

 

Таблиця 2512  

Оглянуто профілактично з метою виявлення хворих на туберкульоз, усього 1     4574.00  , у тому числі дітей віком:  

до 14 років включно 2          , з них 4-14 років включно 3          ; 15-17 років включно 4     497.00  . Крім того, дітей 

віком 15-17 років включно (методом туберкулінодіагностики) 5          . Сільських жителів, усього (із пункту 1) 6    

 3587.00  . 

Таблиця 2513 

Обстежено з метою виявлення хворих на сифіліс, усього 1     5539.00   

 

Диспансерний нагляд за ветеранами війни (кількість)  

 

Таблиця 2600  

 

Найменування 
Номер 

рядка 

Учасники бойових  

дій 
Інваліди війни 

Учасники 

війни 

Особи, що 

прирівняні 

за 

пільгами * 
усього 

у тому 

числі 

учасники 

антитеро-

ристичної 

операції 

усього 

у тому 

числі 

учасники 

антитеро-

рстичної 

операції 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Перебувало на обліку на початок звітного 

року 
1                         

Узято на облік протягом звітного року  2                         

Знято з обліку протягом звітного року 3                         

у тому числі: 

виїхали 
4                         

померли 5                         

Перебвало під диспансерним наглядом  

на кінець звітного року 
6                         

у тому числі за групами  

інвалідності:  

І 

7                         

ІІ 8                         

ІІІ 9                         

Перебувало під диспансерним 

наглядом: 

терапевтів 

10                         

хірургів 11                         

невропатологів 12                         

ортопедів 13                         

психіатрів 14                         

урологів 15                         

офтальмологів 16                         



 15 

інших спеціалістів 17                         

Отримали стаціонарне лікування 18                         

Отримали санаторно-курортне лікування 

** 
19                         

 

*Відображається кількість осіб, на яких поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особи, 

які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. 

**Ураховуючи путівки, отримані у відділах соціального забезпечення, охорони здоров’я, профспілкових  організаціях, військкоматах. 
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Робота стоматологічного (зуболікарського) кабінету 

Таблиця 2700  

Найменування 

Н
о

м
ер

 р
я

д
к

а
 

Кількість відвідувань до 

стоматологів і зубних лікарів 

Усього 

сановано 

 в порядку 

планової 

санації та за 

зверненнями 

Профілактична робота 

Відпра-

цьовано 

 УОП усього 

у тому 

числі 

сіль-

ськи-ми 

жите-

лями 

пер- 

вин- 

ні* 

(із гра-

фи 1) 

огляну-то 

в поряд- 

ку пла-

нової 

санації 

з числа 

оглянутих 

потребують 

санації 

сановано 

з числа 

 тих, що 

потре-

бували 

санації 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

Усього 1 5086 2925 2667 1038 623 365 207 7040 

  у тому числі     

  діти віком     

  0-17 років   

  включно                

2 661 361 416 164 269 174 99 1577 

  з них  

(із рядка 1) у 

госпрозрахунко-вих 

поліклініках, 

відділеннях (ка-

бінетах), усього 

3                                 

   у тому числі  

    діти віком 

    0-17 років 

    включно 

    (з рядка 3) 

4                                 

 

*Первинним уважається звернення за стоматологічною допомогою, що здійснено вперше в звітному році, незалежно від характеру звернення.  

 

Таблиця 2701  

Кількість пролікованих зубів у звітному році з приводу карієсу, усього 1     3436  , у тому числі у дітей віком 0-17 років включно 2     560  ; з 

ускладненим карієсом (із пункту 1), усього 3     921  , у тому числі у дітей віком 0-17 років включно (із пункту 3) 4     187  ; проведено курс 

лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота, усього осіб 5     14  , у тому числі у дітей віком 0-17 років включно 6     6  , 

проведено курс лікування захворювань пародонту, усього осіб 7     12  . 

 

Таблиця 2702  

Кількість осіб, які отримали зубні протези, апарати, усього 1          , у тому числі сільські жителі 2          . Кількість виготовлених одиночних 

коронок, штифтових зубів, вкладок, напівкоронок, усього 3          , у тому числі литих 4          , металокерамічних 5          , керамічних 6          , 

місткоподібних протезів, усього 7          , у тому числі суцільнолитих 8          , металокерамічних 9          , знімних протезів, усього 10          , у 

тому числі бюгельних суцільнолитих 11          , постійних шин і шинопротезів, усього 12          , у тому числі суцільнолитих 13          , щелепно-

лицьових протезів і апаратів, усього 14          . 

Усього виготовлено одиниць пластмаси (тимчасові коронки) 15          , металокераміки 16          , 

 кераміки 17          . Протезування на дентальних імплантатах 18          . 
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Таблиця 2703  

 

Кількість осіб, які вперше оглянуті лікарем-ортодонтом, усього 1          , у тому числі дітей віком 0-17 років включно 2          . Закінчили 

ортодонтичне лікування, усього осіб 3          , у тому числі діти віком 0-17 років включно 4          . Кількість виготовлених ортодонтичних 

апаратів, усього 5          , у тому числі знімних 6          , незнімних 7          . Кількість установлених незнімних ортодонтичних систем (брекет-

систем) 8          . Кількість дітей віком 0-17 років включно, яким виготовили протези, усього 9          , у тому числі знімних  

10          , незнімних 11          . Кількість дітей віком 0-17 років включно, яких узято на профілактичні  

заходи 12          . 

 

Таблиця 2704  

 

 

Кількість видалених зубів, усього 1     1538  , з них із приводу: ускладненого карієсу 2     1190  , захворювань 

пародонту 3     348  , за ортодонтичними показаннями 4          . Кількість стоматологічних операцій, усього 5          , з 

них із приводу: гострих запальних процесів 6          , пухлин та пухлиноподібних утворень 7          , встановлення 

дентальних імплантатів 8          , інші 9          . 
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Хірургічна робота амбулаторно-поліклінічного закладу (підрозділу) 

Таблиця 2800  

 

Найменування операцій  

Н
о

м
ер

 р
я

д
к

а
 

 

Кількість  операцій, 

проведених в 

амбулаторно- 

поліклінічному 

закладі (підрозділі), 

усього 

У тому числі 

дітям віком 

0-17 

років включно 

Кількість 

операцій, 

прове- 

дених 

сільським 

жителям 

(із графи 1) 

А Б 1 2 3 

Усього операцій 1.0 990 115 753 

у тому числі:     

операції на органах зору 2.0 
234 2 168 

з них мікрохірургічні 2.1             

із числа операцій  на органах зору     

з приводу:  

глаукоми    

2.2             

 катаракти 2.3             

операції на органах вуха, горла, носа  3.0 135 41 84 

з них: на вусі 3.1 52 17 38 

операції  на судинах 4.0             

операції  на органах черевної порожнини 5.0             

з них: з приводу незащемленої грижі 5.1             

операції на сечостатевій системі 6.0 140 6 111 

з них: операції на жіночих статевих                                    

органах 
6.1 140 6 111 

операції на кістково-м’язовій системі 7.0 264 32 209 

операції на молочній залозі 8.0 2     2 

операції на шкірі та підшкірній клітковині 9.0 215 34 179 

інші 10.0             

 

Таблиця 2801  

  

Кількість оперованих хворих, усього 1     990.00  , у тому числі дітей віком 0-17 років включно             2     115.00  ; 

сільських жителів (із  пункту 1) 3     753.00  . 
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Розділ ІII.  Діяльність стаціонару 

Ліжковий фонд та його використання 

Таблиця 3100   

Профіль ліжок 

Н
о

м
ер

 р
я

д
к

а
 

Кількість ліжок, фактично розгорнутих 

та згорнутих на ремонт 
У звітному році (кількість) 

 

Проведено 

хворими 

ліжко-днів 

 

Кількість 

ліжко-днів 

згортання у 

зв’язку з 

ремонтом 

та іншими 

причинами 

на кінець  

звітного  

року 

середньо- 

річних 

надійшло 

хворих, 

 усього 

у тому числі 

дітей  

віком  

0-17  

років 

включно 

виписано 

хворих 
померло 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

Усього 

у тому числі: 

78 75.00 84.00 2956.00 707.00 2899.00 34.00 21565.00     

Терапевтичні 2 25.00 28.00 927.00 1.00 894.00 17.00 7706.00     

Хірург.д/доросл. 23 12.00 12.00 425.00 37.00 414.00 9.00 3174.00     

Травм.д/дорослих 36 5.00 8.00 242.00 42.00 246.00     1752.00     

Д/вагітн.та род. 47 7.00 7.00 314.00 18.00 398.00     1820.00     

Патолог.вагітн. 48 3.00 3.00 147.00 15.00 62.00     840.00     

Гінекол.д/доросл. 49 2.00 2.00 131.00 10.00 130.00 1.00 915.00     

Д/провед.абортів 51 1.00 1.00                         

Неврол.д/доросл. 57 5.00 7.00 187.00 1.00 180.00 7.00 1413.00     

Педіат.сом.в т.ч: 70 15.00 16.00 583.00 583.00 575.00     3945.00     

          

          

Таблиця 3101 

З кількості осіб, які виписані, обстежено серологічно з метою виявлення хворих на сифіліс 1     1935  , у тому числі хворих, що перебували  

на терапевтичних та неврологічних ліжках 2     1089  . 

Таблиця 3102 

Кількість сільських жителів, що надійшли в стаціонар 1     2176  . 

Таблиця 3103 

Із загальної кількості ліжок  - госпрозрахункові ліжка 1          . 
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Склад хворих у стаціонарі, строки та результат лікування (кількість) 

Таблиця 3220 

 

Найменування класів та окремих хвороб 

 

Н
о

м
ер

 р
я

д
к

а
 

Шифр  

відповідно до  

МКХ-10 

А. Дорослі віком 18 

років і старші 
Б. Діти віком 0-17 років включно 

випи-

сано 

хво-

рих 

прове-

дено 

випи-

саними 

ліжко-

днів 

по-

мер-

ло 

випи-

сано 

хво-

рих 

у тому 

числі 

віком 

до 1 

року 

прове-

дено 

виписа-

ними 

ліжко-

днів 

по- 

мер-ло 

у 

тому 

числі  

віком 

до 1 

року 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

Усього 1.0 A00-T98 2181 16604 34 796 211 4937         

у тому числі:  

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби 2.0 
A00-B99 12 100     1 1 1         

з них:   

кишкові інфекції 
2.1 A00-A09                                 

туберкульоз органів дихання 2.2 

A15, A16, 

А19.0-частина І 

A19.8 

1 4                         

позалегеневий туберкульоз  

 (крім позалегеневого ТБ органів дихання) 
2.3 А17, А18                                 

менінгококова інфекція 2.4 A39                                 

септицемії 2.5 A40-A41                                 

вірусний гепатит  2.6 B15-B19                                 

у тому числі: 

хронічний  вірусний гепатит В 
2.7 В18.0.1                                 

хронічний   вірусний гепатит С 2.8 В18.2                                 

Новоутворення 3.0 C00-D48 68 428 3 3     24         

з них злоякісні новоутворення  3.1 C00-C97 36 242 3                     

у тому числі  злоякісні новоутворення лімфоїдної, 

кровотворної та споріднених з ними  тканин 
3.2 C81-C96 2 13                         

Хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення із 

залученням  імунного механізму  
4.0 D50-D89 18 192                         

з них: 

анемії 
4.1 D50-D64 14 180                         

порушення згортання крові, пурпура, інші геморагічні стани 4.2 D65-D69 1 3                         



 21 

Продовження таблиці 3220 

Найменування класів та окремих хвороб 

Н
о

м
ер

 р
я

д
к

а
 

Шифр  

відповідно 

до МКХ-10 

А. Дорослі віком 18 років і 

старші 

Б. Діти віком 0-17 років включно 

Ви-пи-

сано 

хво- 

рих 

прове-

дено 

виписа-

ними 

ліжко-

днів 

по-

мер-

ло 

випи-

сано 

хво-

рих 

у  

тому 

числі 

віком 

до 1 

року 

прове-

дено 

випи-

сани-

ми 

ліжко- 

днів 

по-

мер-

ло 

у 

тому 

числі 

віком 

до 1 

року 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

Хвороби ендокринної системи, розладу харчування, 

порушення обміну речовин 
5.0 Е00-Е90 110 1071 3 10 1 58         

     з них: 

     дифузний зоб ІІ-ІІІ ступенів 
5.1 

E01.0, 

E04.0 
                х         х 

     набутий гіпотиреоз та інші форми гіпотиреозу      5.2 
E01.8, 

E03 
1 2     1     9         

     цукровий діабет 5.3 E10-E14 105 1043 3 2     12         

Розлади психіки та поведінки  6.0 F00-F99 6 37 2                     

Хвороби нервової системи  7.0 G00-G99 137 1031 2 9     50         

з них: 

запальні хвороби центральної  нервової  системи 
7.1 

G00,G03, 

G04,G06, 

G08,G09 

5 48     1     10         

    хвороба Паркінсона  7.2 G20                 х         х 

    розсіяний склероз 7.3 G35 1 9         х         х 

Хвороби ока та придаткового апарата 8.0 H00-H59                                 

Хвороби вуха та соскоподібного відростка 9.0 H60-H95 1 4     33 17 227         

    з них  гострий отит  середнього вуха 9.1 
H65.0.1 

H66.0 
            30 15 207         

Хвороби системи кровообігу 10.0 I00-I99 467 3913 21                     

з них 
10.1 I00-I02                                 
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гостра ревматична  гарячка 

    хронічні ревматичні хвороби серця 10.2 I05-I09         1                     

    гіпертонічна хвороба (без згадування про ішемічну   

    хворобу серця та судинні ураження мозку) 
10.3 I10-I13 97 782 1     х         х 

    ішемічна хвороба серця 10.4 I20-I25 270 2398 8     х         х 

у тому числі: 

стенокардія 
10.5 I20 109 922     х х х х х 

    гострий інфаркт міокарда 10.6 I21-I22 2 13 2 х х х х х 

     у тому числі: з елевацією зубців ST 10.7 І21.0-3, І22 2 13 2 х х х х х 
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Продовження таблиці 3220 

Найменування класів та окремих хвороб 

Н
о

м
ер

 р
я

д
к

а
 

Шифр  

відповідно 

до МКХ-10 

А. Дорослі віком 18 років 

і старші 
Б. Діти віком 0-17 років включно 

випи-

сано 

хво-

рих 

прове-

дено 

випи-

саними 

ліжко-

днів 

по-

мер-

ло 

випи-

сано 

хво-рих 

у тому 

числі 

віком 

до 1 

року 

прове-

дено 

виписа-

ними 

ліжко-

днів 

по-

мер-ло 

у  

тому 

числі 

віком 

до 1 

року 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

    інші форми гострої ішемічної хвороби серця 10.8 I24             х х х х х 

    цереброваскулярні хвороби 10.9 I60-I69 39 287 4                     

    у тому числі:  

     внутрішньочерепний крововилив 
10.10 I60-I62 1 1 1                     

      інфаркт головного мозку 10.11 I63 2 16     х х х х х 

      інсульт, неуточнений як крововилив або    

      інфаркт мозку   
10.12 I64             х х х х х 

Хвороби органів дихання 11.0 J00-J99 159 1467 1 351 85 2650         

з них: 

пневмонії 
11.1 J12-J16, J18 73 685     66 13 597         

     інші обструктивні хвороби легень 11.2 J44.0,1,9 35 319                         

     бронхіт хронічний обструктивний  11.3 J44.8.2 12 111                         

     бронхіальна астма  11.4 J45-J46 18 175     4     25         

     бронхоектатична хвороба  11.5 J47         1     х         х 

 Хвороби органів травлення  12.0 K00-K93 241 1802 2 98 8 514         

з них: 

хвороби ротової порожнини, залоз та  щелеп 
12.1 К04-К14             5     33         

       гастро-езофагеальний рефлюкс  12.2 К21                                 

      виразка шлунка та 12-палої кишки 12.3 K25-K27 14 151         х         х 

      у тому числі проривна виразка шлунка та 12-         

      палої   кишки 
12.4 

К25.1,2,5,6 

К26.1,2,5,6 
2 13         х         х 

      гастрит та дуоденіт 12.5 K29 35 224     24 х 137     х 

      у тому числі гострий  геморагічний та інші  

       гострі   гастрити 
12.6 K29.0.1                 х         х 

        диспепсії 12.7 К30 15 74     1 1 2         

      гострий апендицит 12.8 К35 9 44     4     14         

      грижа  12.9 К40-К46 36 245     1     7         

       у тому числі защемлена грижа (з непрохідністю,     

       гангреною) 
12.10 

К40.0,1,3,4 

К41.0,1,3,4 

К42.0,1-

К46.0,1 

2 15                         
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Продовження таблиці 3220 

Найменування класів та окремих хвороб 

Н
о

м
ер

 р
я

д
к

а
 Шифр  

відповідно до  

МКХ-10 

А. Дорослі віком 18 років 

і старші 

Б. Діти віком 0-17 років включно 

випи-

сано 

хво-

рих 

прове-

дено 

виписа-

ними 

ліжко-

днів 

по-

мер-

ло 

випи-

сано 

хво-

рих 

у тому 

числі 

віком 

до 1 

року 

прове-

дено 

виписа-

ними 

ліжко-

днів 

по-мер- 

ло 

у 

тому 

числі 

віком  

до 1 

року 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

     хвороба Крона 12.11 K50 1 13                         

     неспецифічний виразковий коліт 12.12 К51 2 22                         

     синдром подразненого кишечника 12.13 К58                                 

    цироз печінки 12.14 
K70.3, K71.7, 

K74.3-6 
27 257 1     х         х 

    хронічний гепатит 12.15 К73, К75.2.3 28 248                         

    жовчнокам’яна хвороба,  холецистит, холангіт  12.16 

K80,K81, 

К82.2, K83.0  

21 165                         

    у тому числі гострий холецистит 12.17 
К80.0, K81.0, 

К82.2 
4 44         х         х 

    хвороби підшлункової залози 12.18 K85-K86 22 178     1     1         

    у тому числі гострий панкреатит 12.19 К85 5 36         х         х 

    целіакія 12.20 К90.0                                 

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 13.0 L00-L99 50 473     44 7 247         

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини 14.0 M00-M99 52 451     4     26         

    з них:  

    ревматоїдний артрит та інші запальні артропатії 

14.1 

М05-М06, 

М08,  

М10-М13 

18 198         х         х 
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    у тому числі  ревматоїдний артрит 14.2 M05-M06 10 129         х         х 

    артрози 14.3 M15-М19 11 73     1     4         

    анкілозуючий спондиліт 14.4 М45                 х         х 

    нші дорсопатії, спондилопатії 14.5 

М40-М43, 

М46-М48, 

М53-М54 

5 45     1     8         

    осеомієліт 14.6 М86 1 6                         

Хвороби сечостатевої системи 15.0 N00-N99 130 971     34 3 187         

    з них:  

    гострий гломерулонефрит  

15.1 N00             1     11         

    хронічний гломерулонефрит  15.2 N03                                 

 

Продовження таблиці 3220 

Найменування класів та окремих хвороб 
Н

о
м

ер
 р

я
д

к
а
 Шифр  

відповідно 

до  

МКХ-10 

А. Дорослі віком 18 років і 

старші 

Б. Діти віком 0-17 років включно 

випи-

сано 

хво-

рих 

прове-

дено 

виписа-

ними 

ліжко-

днів 

по-

мер-

ло 

випи-

сано 

хво-

рих 

у тому 

числі 

віком 

до 1 

року 

прове-

дено 

виписа-

ними 

ліжко-

днів 

по- 

мер-

ло 

у  

тому 

числі 

віком  

до 1 

 року 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

     інфекції нирок 15.3 N10-N12 21 203     5     34         

     у тому числі  хронічний  пієлонефрит  15.4 N11 9 77                         

     камені нирок і сечоводу 15.5 N20 51 395     3 х 10     х 

     хвороби передміхурової  залози 15.6 N40-N42 1 2     х х х х х 

Вагітність, пологи та післяпологовий період 16.0 O00-O99 480 2894     52 х 307     х 
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Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді 17.0 P00-P96 х х х 64 64 247         

Уроджені аномалії (вади  розвитку), деформації і  

хромосомні порушення 

18.0 Q00-Q99 9 42     18 17 65         

Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при 

лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в 

інших рубриках   

19.0 R00-R99 21 101     13 2 34         

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин 20.0 S00-T98 220 1627     62 6 300         

     з них:  

     переломи кісток  черепа, хребта, кісток тулуба, 

     переломи в декількох ділянках тіла 

20.1 

S02,S12, 

S22,S32, 

T02,T08 

15 129                         

      внутрішньочерепні травми 20.2 S06 19 144     8 2 46         

      травми інших внутрішніх органів, грудної,      

      черевної порожнини і таза 

20.3 

S26,S27, 

S36,S37 

5 29     1     1         

      термічні та хімічні опіки 20.4 T20-T32 4 33     3 1 21         

      отруєння ліками та біологічними речовинами 20.5 T36-T50 3 4     1     6         

 

Таблиця 3221  

Крім того, кількість хворих, які переведені в інші стаціонари 1          , у тому числі новонароджені 2          ; з інфарктом міокарда 3          ; особи, які госпіталізовано для 

обстеження та які виявилися здоровими 4          . 
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Із загальної кількості померлих новонароджених  померло в перші 0–6 діб після народження 

 

Таблиця 3222 

Найменування 
Номер 

рядка 

Маса тіла при народженні в грамах Із загальної кількості померлих 

до 

500 

500-

999 
1000-1499 1500-1999 2000-2499 2500-2999 3000-3499 

3500 і 

більше 
недоношені 

померло в перші 0-24 

години після народження 

500-999 г 
1000 г і 

більше 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Усього: 1                                             

    у тому числі     

    сільські жителі 

2                                             

 

Таблиця 3223 

Кількість померлих в перші 0-24 години після госпіталізації дітей віком до 1 року (без померлих у перші 0-24 години після народження) 1          ,  

у тому числі від пневмонії 2          . 

Таблиця 3224  

Кількість хворих, які надійшли до стаціонару з інфарктом міокарда (крім переведених з інших стаціонарів), усього 1     4  , у тому числі в першу добу від початку захворювання 2          . 

Кількість померлих в перші 0–24 години після госпіталізації, всього (з числа померлих із рядка 1.0 графи 3 таблиці 3220) 3          ,  

з них від гострого інфаркту міокарда (з числа померлих із рядка 10.6 графи 3 таблиці 3220) 4          . 

Кількість дітей віком 0-17 років включно, які померли у перші 0-24 години після госпіталізації, всього (із рядка 1.0 графи 7 таблиці 3220) 5          . 
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Склад хворих новонароджених, які надійшли, віком 0-6 діб життя та результати їх лікування (кількість) * 

Таблиця 3225  

Найменування хвороб 

Н
о

м
ер

 

р
я

д
к

а
 Шифр  

відповідно  

до  

МКХ-10 

З вагою при народженні до 1000 г (500-999) З вагою при народженні 1000 г і більше 

надійшло  

хворих у перші 

0-6 діб після 

народження 

з них померло надійшло  

хворих у перші  

0-6 діб після 

народження 

з них померло 

усього 

у тому числі в  

перші 0-6 діб після 

народження 

усього 

у тому числі в 

перші 0-6 діб після 

народження 

А Б В 1 2 3 4 5 6 

Усього дітей  1                          

     у тому числі в них захворювання: 

     гострі респіраторні інфекції 
2 

J00-J06, 

J20-J22 
                        

      пневмонії  3 J12-J16, J18                         

     інфекції шкіри та підшкірної     

     клітковини 
4 L00-L08                         

    уроджені аномалії 5 Q00-Q99                         

    внутрішньочерепна пологова  

    травма 
6 P10                         

    інші пологові травми централь-      

    ної та периферичної нервової 

   системи 

7 P11, Р14                         

    внутрішньоматкова гіпоксія та  

    асфіксія під час пологів 
8 Р20-Р21                         

    синдром дихальних розладів      

    та інші респіраторні стани 
9 P22, P24-P28                         

    уроджені пневмонії 10 P23                         

    інфекції, специфічні для пери-    

    натального періоду 
11 P35, P37-P39                         

    сепсис новонароджених 12 P36                         

    гемолітична хвороба  новонарод-    

    женого, зумовлена ізоімунізацією 
13 

P55, Р56, 

Р57.0 
                        

    інші хвороби плоду та  

    новонародженого 
14                          

 

* Заповнюють лікувально-профілактичні заклади, у які надійшли діти віком 0-6 діб, включаючи переведених з пологового відділення даного закладу. 
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Трансфузії крові, її компонентів, препаратів та кровозамінних рідин 

Таблиця 3300  

Найменування 

Номер 

рядка 

Перелито 

Кількість 

проведених 

трансфузій 

Кількість 

хворих, яким 

проведено 

трансфузії 

Кількість 

хворих, у яких 

спостерігались 

ускладнення 

трансфузій 

Померло 

доз літрів 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Кров ( консервована)  1.0                         

Компоненти крові, усього 2.0 114 33.45 114 48         

у тому числі:                                еритроцитовмісні 

компоненти крові  
2.1 41 13.32 41 18         

плазма свіжозаморожена  2.2 73 20.13 73 30         

тромбоцити, відновлені з дози крові  2.3                         

тромбоцити, аферез  2.4                         

кріопреципітат заморожений  2.5                         

Препарати крові, усього 3.0 х                     

у тому числі:                                             альбумін 10%,  3.1 х                     

імуноглобуліни  3.2 х                     

Кровозамінні рідини 4.0 х 83.50 114 48         

Усього 5.0 х 116.95 228 96         

Крім того, аутологічні трансфузійні рідини, усього 6.0                         

у тому числі:                                                 цільна 

аутологічна кров 
6.1                         

аутологічні еритроцити 6.2                         

аутологічна плазма 6.3                         
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Хірургічна робота стаціонару 

  

Таблиця 3500  

Найменування операцій 

Н
о

м
ер

 р
я

д
к

а
 

Кількість 

операцій, 

проведених 

у стаціонарі, 

усього 

у тому числі 

дітям віком 

0-17 

років 

включно 

Померло 

оперованих 

у 

стаціонарі, 

усього 

у тому 

числі 

дітей 

віком 

0-17 

років 

включно 

Кількість 

операцій, 

прове- 

дених 

сільським 

жителям 

(із графи 

1) 

А 
Б 1 2 3 4 5 

Усього операцій  

    у тому числі: 
1.0 810 89         634 

Операції на нервовій системі 2.0                     

    з них:  

    на головному мозку 2.1                     

    на периферичній нервовій  

    системі 2.2                     

Операції на ендокринній системі 3.0                     

    з них:  

    на щитоподібній залозі 3.1                     

    30ара щитоподібних залозах 3.2                     

    наднирниках 3.3                     

Операції на органах зору 4.0                     

    з них з приводу:  

    глаукоми 4.1                     

    енукліації 4.2                     

    катаракти 4.3                     

    у тому числі з імплантацією  

    штучного кришталика 
4.4                     

    на роговиці ока 4.5                     

    з приводу косоокості 4.6                     

Операції на органах вуха, горла, носа 5.0                     

    з них: на вусі 5.1                     

    на мигдаликах та аденоїдах 5.2                     

Операції на органах дихання 6.0                     

    з них: пульмоектомія 6.1                     

    резекція частини легені 6.2                     

    резекція сегмента легені 6.3                     

Операції на серці 7.0                     

    з них з приводу: 

    вроджених вад серця 
7.1                     

      у  тому числі  

      у дітей до 1 року 
7.2                     

   уражень клапанів серця 7.3                     

   ішемічної хвороби серця 7.4                     

   поєднаної патології ІХС та 

   клапанів серця 7.5                     

   порушень ритму серця 7.6                     

     у тому числі 

     радіочастотна абляція  
7.7                     

     імплантація кардіостимулятора         7.8                     

  захворювань аорти 7.9                     

кількість операцій зі штучним                                                      

кровообігом ( із рядка 7.0) 
7.10                     

стентування коронарних артерій 7.11                     

з них: при гострому інфаркті міокарда з 

елевацією зубців ST  
7.12                     
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Продовження таблиці 3500 

Найменування операцій 

Н
о

м
ер

 р
я

д
к

а
 Кількість 

операцій, 

проведених 

у стаціо- 

нарі, 

усього 

у тому 

числі 

дітям 

віком 

0-17 

років 

включно 

Померло 

оперо- 

ваних 

у 

стаціо- 

нарі, 

усього 

у тому 

числі 

дітей 

віком 

0-17 

років 

включно 

Кількість 

операцій, 

прове- 

дених 

сільським 

жителям 

(із графи 

1) 

А 
Б 1 2 3 4 5 

Операції на судинах 8.0                     

    з них:   

    на артеріях 
8.1                     

    у тому числі  

        на брахіоцефальних судинах 
8.2                     

    на венах  8.3                     

    у тому числі венектомії  

        при варикозному розширенні 
8.4                     

    операції при післятромбо- 

    флеботичному синдромі 
8.5                     

    стентування периферичних судин 8.6                     

Операції на органах травлення та черевної 

порожнини 
9.0 57 5         42 

     з них:   

    на стравоході  
9.1                     

    на шлунку з приводу  

    виразкової хвороби 
9.2 2             1 

    апендектомії при      

    хронічному апендициті 
9.3                     

    холецистектомії при  

    хронічних холециститах 
9.4 1             1 

    у тому числі 

        при жовчокам’яній хворобі 
9.5 1             1 

    операції на жовчних  

    протоках 
9.6                     

    операції на підшлунковій   

    залозі 
9.7 1                 

   у тому числі  

       при хронічному панкреатиті 
9.8                     

    операції з приводу  

    незащемленої грижі 
9.9 35 1         29 

    лапаротомії діагностичні 9.10                     

Операції при непухлинних  захворюваннях прямої 

кишки 
10.0                     

Операції на нирках і сечоводах 11.0                     

    з них: 

    нефроектомії 
11.1                     

   літотрипсії 11.2                     

Операції на передміхуровій   

залозі 
12.0                     

Операції на жіночих статевих органах 13.0 99 4         64 

    з них: 

    вишкрібання матки (крім штучного 

    переривання вагітності) 

13.1                     

    стерилізація жінок 13.2     х     х     
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Продовження таблиці 3500 

Найменування операцій 

Н
о

м
ер

 р
я

д
к

а
 

Кількість 

операцій, 

проведених 

у стаціо- 

нарі, 

усього 

у тому 

числі 

дітям 

віком 

0-17 

років 

включно 

Померло 

оперо- 

ваних 

у 

стаціо- 

нарі, 

усього 

у тому 

числі 

дітей віком 

0-17 

років 

включно 

Кількість 

операцій, 

 прове- 

дених 

сільським 

жителям 

(із графи 1) 

А Б 1 2 3 4 5 

Акушерські операції 14.0 90             83 

    з них:  

    накладання щипців 14.1 
4             3 

    вакуум-екстракції 14.2                     

    кесарів розтин (крім малих  

    піхвових) 
14.3 63             57 

    плодоруйнівні 14.4                     

    штучне переривання  

     вагітності 
14.5                     

     інші вишкрібання  матки, 

     які пов’язані з вагітністю 

     (крім штучного переривання  

     вагітності) 

14.6 22             22 

     вакуум-аспірації 14.7                     

     вакуум-екскохлеації 14.8                     

Операції на кістково-м’язовій системі 15.0 151 9         119 

    з них: 

    на кістках і суглобах     
15.1 151 9         119 

    у тому числі  

       ампутації кінцівок 
15.2 8             5 

    з них: 

   при судинних захворюваннях 
15.3 8             5 

    у тому числі  

       при цукровому діабеті    
15.4 1             1 

    з приводу ендопротезування 15.5                     
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    суглобів (із рядка 15.1) 

Операції на молочній залозі 16.0 1             1 

    з них: 

    при злоякісних пухлинах 
16.1                     

Операції на шкірі та підшкірній 

клітковині 
17.0 412 71         325 

Інші операції 18.0                     

    з них: 

    з приводу хвороб ротової 

    порожнини, залоз та щелеп 

18.1                     

 

Таблиця 3501  

Кількість оперованих хворих, усього 1     810  осіб, у тому числі дітей віком 0-17 років включно 2     89  ; сільських жителів (із 

пункту 1) 3     634  . Із загальної кількості операцій (рядок 1 графи 1 таблиці 3500) проведено операцій з використанням 

апаратури: лазерної 4          , у тому числі при операціях на сітківці 5          ; кріогенної 6          ; ендоскопічної 7          ; 

ангіографічної 8          ; рентгенівської 9          . Кількість загальних анестезій оперованим, усього 10     393  , у тому числі дітям 

віком 0-17 років включно 11     79  , померло в результаті загальної анестезії, усього 12          , у тому числі дітей віком 0-17 років 

включно 13          . 

 

Таблиця 3502  

Із загальної кількості операцій на органах зору (рядок 4.0 графи 1 таблиці 3500) – мікрохірургічні 1          , на вусі (рядок 5.1 

графи 1 таблиці 3500) – слухополіпшувальні  2          , на шлунку з приводу виразкової хвороби (рядок 9.2 графи 1 таблиці 3500) 

– органозберігальні 3     2  . 
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Термінова хірургічна допомога хворим, які вибули зі стаціонару, за звітний період 

 

Таблиця 3600  

Найменування операцій 

Терміни доставки 

в стаціонар від 

початку 

захворювання 

Н
о

м
ер

 р
я
д

к
а 

Доставлено хворих у стаціонар (кількість) 

не оперовано з них померло оперовано з них померло 

усього 

у тому 

числі 

дітей  

віком  

0-17  

років 

включно 

усього 

у тому 

числі 

дітей  

віком  

0-17  

років  

включно 

усього 

у тому 

числі  

дітей  

віком  

0-17  

років 

включно 

усього 

у тому 

числі 

дітей  

віком  

0-17  

років 

включно 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

Гостра непрохідність  

кишок 

Усього 1                                 

у тому числі 

пізніше 24 годин 
2                                 

Гострий апендицит 

Усього 3                 13 4         

у тому числі  

пізніше 24 годин 
4                 7 4         

Проривна виразка 

шлунка та 12-палої 

кишки 

Усього 5                 2             

у тому числі 

пізніше 24 годин 
6                 2             

Шлунково-кишкова 

кровотеча 

Усього 7                                 

у тому числі  

пізніше 24 годин 
8                                 

Защемлена грижа  

Усього 9                 2             

у тому числі 

пізніше 24 годин 
10                 1             

Гострий холецистит Усього 11 4                             
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у тому числі  

пізніше 24 годин 
12 2                             

Гострий панкреатит 

Усього 13 4             1             

у тому числі 

пізніше 24 годин 
14 2             1             

Позаматкова вагітність 

Усього 15                 1 1         

у тому  числі 

пізніше 24 годин 
16                                 

Травми внутрішніх 

органів грудної та 

черевної порожнини й 

таза 

Усього 17 3 1         3             

у тому числі 

пізніше 24 годин 
18                 2             
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Розділ IV. Робота діагностичних відділень 

 

Діяльність рентгенологічного відділення (кабінету) 

 

Таблиця 4100  

Найменування 

Н
о

м
ер

 р
я
д

к
а 

Кількість 

рентгено- 

діагностичних 

апаратів та 

устаткування, 

усього 

У тому числі 

апарати 

з ПРЗ 

ангіо-

гра-

фічні 

мамо-

рафіч-

ні 

ком-

п’юте-

рні 

томо-

графи 

флюо-

рогра-

фи 

стоматологічні 

у
сь

о
го

 

з них 

ін
тр

ао
р

ал
ь
н

і 

п
ан

о
р

ам
н

і 

к
о

н
у

сн
о

-п
р

о
м

ен
ев

і 

то
м

о
гр

аф
и

 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всього 1 5                 1 1 1         

у тому числі 

діючих 
2 4                 1                 

стаціонарних 3 4                 1 1 1         

палатних 

(мобільних) 4 1                                     

пересувних 

(вмонтованих  

в автофургони) 

5                                         

цифрових 6                                         

 

Таблиця 4101  

 

Кількість апаратів УЗД, усього 1     4  , у тому числі діючих 2     2  ; кількість магніторезонансних томографів 3          , у 

тому числі діючих 4          , з них із напруженістю магнітного поля 1.0 та більше Тесла 5          . 

 

 

Рентгенодіагностична робота (включно з профілактичними оглядами) 

 

Таблиця 4110 

Найменування 

Н
о

м
ер

 

р
я
д

к
а Усього 

У тому числі 

органів 

грудної 

клітки 

органів 

травлення 

кістково-

суглобної 

системи 

інші 

А Б 1 2 3 4 5 

Кількість рентгенологічних 

досліджень, усього 
1 5900 3153 104 2549 94 

у тому числі зроблено: 

   просвічувань 2 
86     86         

   рентгенограм 3 6747 3447 52 3132 116 

   діагностичних флюорограм 4 8 8             

   спеціальних досліджень  

   (методик) 
5                     

   комп’ютерних томографій 6                     

   з них із внутрішньовенним  

   введенням контрастної  

   речовини 

7                     

Крім того, магнітно-резонансних 8                     
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томографій 

   з них із внутрішньовенним  

   введенням контрастної  

   речовини 

9                     
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Таблиця 4111  

Кількість рентгенограм зубів 1          , мамографій 2          . 

 

Таблиця 4112  

Із загальної кількості рентгенологічних досліджень виконано амбулаторним хворим 1     3953  ; 

крім того, кількість магнітно-резонансних томографій, виконаних амбулаторним хворим 2           

 

Таблиця 4113  

Із кількості спеціальних досліджень проведено: ангіографій 1          , досліджень жовчовивідних шляхів 2          , 

сечовивідних шляхів 3          . 

 

Таблиця 4113/1 

Із кількості магнітно-резонансних томографій інших органів і систем (рядок 8 графи 5 таблиці 4110) проведено 

досліджень: головного мозку 1          ;молочних залоз 2          ; сечостатевої системи 3          . 

 

Рентгенологічні профілактичні дослідження 

 

Таблиця 4114  

Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (із рядка 3 графи 2 таблиці 4110), всього 1     1462  , у тому числі 

дітям віком 15–17 років включно 2     75  . 

 

Кількість флюорографій органів грудної клітки, всього 3     3112  , у тому числі дітям віком 15–17 років включно 4    

 422  . 

 

Ультразвукові дослідження 

Таблиця 4115  

Найменування  

Номер 

рядка 

Усього 

У тому числі дітям 

віком: 

0-17 років 

включно 

з них: 

0-2 роки 

включно 

А Б 1 2 3 

Ультразвукові дослідження, усього 1.0 6365 676     

   у тому числі: 

нейросонографії (діти до року) 
2.0 

            

щитоподібної залози 3.0 174 12     

молочної залози 4.0 65 2 х 

ехокардіографії 5.0             

   органів черевної порожнини 6.0 1348 252     

   нирок 7.0 1664 132     

передміхурової залози 8.0 106     х 

сечового міхура 9.0 1664 132     

жіночих статевих органів 10.0 1248 128 х 

   у тому числі під час вагітності 10.1 964     х 

   з них під час вагітності до 22 тижнів 10.2 708     х 

   виявлено вроджених вад розвитку (із рядка 10.2) 10.3 2     х 

кістково-суглобної системи 11.0             

доплерівське дослідження периферичних судин 12.0             



 39 

пункційна біопсія та дренування за ультразвуковим променем 13.0             

інтраопераційні ультразвукові дослідження 14.0             

інші 15.0 96 18     
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Діяльність дистанційно-діагностичних кабінетів 

 

Таблиця 4116  

Кількість проведених ЕКГ-досліджень 1          . 

 

Діяльність лабораторій радіоізотопної діагностики 

 

Таблиця 4117  

Кількість зроблених радіодіагностичних досліджень, усього 1          , у тому числі сканувань 2          , функціональних 

досліджень 3          , гамма-сцинтиграфій 4          , радіоімунологічних 5          , інших досліджень 6          ; обстежено 

хворих 7          , у тому числі амбулаторних 8          . 

 

Діяльність ендоскопічного відділення (кабінету) 

 

Таблиця 4118  

Найменуван-ня 

 

Но-

мер 

рядка 

Кількість 

ендоскопіч-них 

апаратів, усього 

у тому числі: 

гастро-

дуодено-

скопи 

дуодено-

скопи 

колоно-

скопи 

бронхо-

скопи 
інші 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Усього  1                         

у тому числі  

діючих 
2                         

 

Таблиця 4119  

Найменування 
Номер 

рядка 
Усього 

у тому числі: 

езофагогастро- 

дуоденоскопії 

дуодено-

скопії 

колоно-

скопії 

брон- 

хоскопії 
інші 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Кількість ендоскопічних 

досліджень, усього 
1                         

    у тому числі  

    діагностичні 
2                         

    ендоскопічні маніпуляції 3                         

    з них з узяттям матеріалу  

    на цитоморфологічне 

    дослідження (з рядка 3) 

4                         

    ендоскопічні операції 5                         

Кількість хворих з уперше 

виявленою онкопатологією   
6                         

 

Діяльність лабораторій 

 

Таблиця 4120  

Оснащення лабораторії устаткуванням (указати кількість): мікроскопи монокулярні 1     7  , бінокулярні 2     4  , у тому 

числі бінокулярні з комп’ютерною обробкою зображення 3          , люмінесцентні 4          ; гематологічні аналізатори 

автоматичні та напівавтоматичні для підрахунку  формених елементів крові 5          ; автоматизовані системи для 

визначення групової та резусної належності крові 6          ; гемоглобінометри 7          ; колориметри фотоелектричні 8     4  
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; спектрофотометри 9          ; флюорометри 10          ;  аналізатори біохімічні: напівавтоматичні 11     1  , автоматичні 12    

      ; аналізатори іонного складу 13     1  ; аналізатори кислотно-лужного стану 14          ; коагулометри: напівавтоматичні 

15     1  , автоматичні 16          ; аналізатори агрегації тромбоцитів 17          ; апарати для електрофорезу 18          ; 

денситометри 19          ; імуноферментні аналізатори 20     1  ; хемілюмінесцентні аналізатори 21          ; системи для 

полімеразної ланцюгової реакції 22          ; проточні цитофлуорометри 23          ; бактеріологічні аналізатори 24          ; 

аналізатори сечі 25          ; атомно-абсорбційні спектрофотометри 26          ; хроматографи рідинні 27          , хроматографи 

газові 28          ; осмометри 29          ; СО2-інкубатори 30          ; рН-метри 31          ; аналітичні ваги 32          ; дозатори: 

піпеточні 33          , напівавтоматичні 34     7  , автоматичні             35          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4121  

Наймену- 

вання 

Н
о

м
ер

 р
я
д

к
а Кількість 

проведених  

аналізів, 

усього 

у тому числі: 

загаль- 

ноклі-

нічних 

(без  

гема- 

толо-

гічних) 

гема- 

толо-

гічних 

цито-

ло-

гічних 

біохі-

міч-

них 

мікро-

біоло-

гічних 

іму-

но-

логіч-

них 

гене-

тич-

них 

ток-

сико-

ло-гіч-

них 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Усього 1 246752 101811 90730     44715     9496         

у тому числі 

амбулаторним 

хворим (вклю-

чно з хворими 

вдома) 

2 149155 64691 55247     23386     5831         

 

Таблиця 4122  

Із кількості аналізів – з біохімічних (із графи 5 таблиці 4121) на: гормони 1          , ферменти 2     5167.0  , показники 

згортувальної та протизгортувальної систем 3     9780.0  , водно-сольового обміну 4          ; показники кислотно-лужного 

стану 5          ; діагностика туберкульозу: бактеріоскопія (мікроскопія) 6     74.0   (із граф 2 і 6 таблиці 4121), посіви 7    

      , чутливість до антибактеріальних препаратів 8          (із графи 6 таблиці 4121); серологічні реакції на сифіліс (із 

графи 7 таблиці 4121) 9     5539.0  , у тому числі специфічні реакції для серо- та ліквородіагностики сифілісу 10          ; з 

імунологічних досліджень (із графи 7 таблиці 4121) на: ВІЛ-інфекцію 11          , гепатити 12          , інші ТОRCН-інфекції  

13          , визначення: групи крові за системою АВО та резус-належності 14     1633.0  , імунних антитіл 15     2324.0  ; з 

генетичних досліджень (із графи 8 таблиці 4121) на: фенілкетонурію 16          , уроджений гіпотиреоз 17          , 

туберкульоз 18          ; з токсикологічних досліджень (із графи 9 таблиці 4121) на наявність: наркотичних речовин 19    

      , етилового спирту 20          . 

 

Діяльність кабінету функціональної діагностики 
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Таблиця 4123  

Кількість осіб, яких було обстежено, всього 1     3257.0  , у тому числі в поліклініці та вдома 2     1981.0  , із загальної 

кількості обстежених – діти віком 0–17 років включно 3     144.0  , у тому числі в поліклініці та вдома 4     139.0  . 

Зроблено досліджень, усього 5     3804.0  , у тому числі амбулаторним хворим: у поліклініці 6     2207.0  , вдома 7          . 

Із загальної кількості досліджень зроблено: ЕКГ-досліджень 8     3508.0  , велоергометрій 9          , реографій 10          , 

реовазографій 11          , електроенцефалографій 12          , реоенцефалографій 13          , спірографій 14     75.0  , 

електроміографій 15           інших 16     221.0  . 

  



 43 

Розділ V. Робота лікувально-допоміжних відділень (кабінетів) 

 

 

 Діяльність радіологічного відділення (кабінету) променевої терапії 

 

Таблиця 4201  

Кількість рентгено-терапевтичних апаратів: довгофокусних 1          , короткофокусних 2          . 

Кількість дистанційних гамма-терапевтичних апаратів, усього 3          , у тому числі з лінійними 

прискорювачами (бетатрони) 4          , шлангових 5          . 

 

Таблиця 4202  

Кількість хворих, які закінчили променеве лікування, 1          , у тому числі короткофокусною 2    

      , дистанційною гамма-терапією 3          , з лінійними прискорювачами 4          , радіоактивними 

препаратами: закритими 5          , відкритими 6          ; із загальної кількості хворих, які закінчили 

лікування, лікувалось осіб з непухлинними захворюваннями 7          . 

 

Діяльність фізіотерапевтичного відділення (кабінету) 

 

Таблиця 4203  

Кількість осіб, які закінчили лікування, усього 1     1879.00  , у тому числі в поліклініці та вдома 2    

 1217.00  , із загальної кількості осіб, що закінчили лікування, - діти віком 0-17 років включно 3    

 611.00  , у тому числі в поліклініці та вдома 4     402.00  Кількість проведених процедур, усього 5    

 26306.00  , у тому числі амбулаторним хворим: у поліклініці 6     14604.00  , удома 7          . 

 

Діяльність кабінету ЛФК 

Таблиця 4204  

Кількість осіб, які закінчили лікування, усього 1     1513.00  , у тому числі в поліклініці та вдома 2    

 1513.00  , із загальної кількості осіб, що закінчили лікування, діти віком 0-17 років включно 3    

 1039.00  , у тому числі в поліклініці та вдома 4     1039.00  Кількість проведених процедур 5    

 15130.00  , у тому числі амбулаторним хворим: у поліклініці 6     15130.00  , удома 7          . 

 

 

 

 

Діяльність кабінету рефлексотерапії 

Таблиця 4205  

Кількість осіб, які закінчили лікування, 1          Кількість проведених процедур 2          . 

 

 

Діяльність відділень нефрології та діалізу 

Таблиця 4206  
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Кількість гемодіалізних апаратів 1          , кількість проведених гемодіалізів, усього 2          , 

кількість хворих на гемодіалізі 3          , кількість хворих на перитонеальному діалізі 4          , 

кількість хворих з трансплантованою ниркою 5          . 

 

Діяльність відділень гіпербаричної оксигенації 

Таблиця 4207  

Кількість барокамер, усього 1          , у тому числі діючих 2          . Кількість проведених сеансів 3    

      . 

 

Логопедична допомога 

 

Таблиця 4208  

Кількість хворих, які закінчили заняття з логопедами, 1          , у тому числі діти віком 0-17 років 

включно 2          . 

Діяльність відділень детоксикації (гемосорбції) 

 

Таблиця 4209  

Кількість місць у відділенні 1          Кількість проведених процедур 2          . 

 

 

Діяльність патолого-анатомічного бюро (відділення) 

 

Таблиця 4500  

Найменування 
Номер 

рядка 
Усього 

А Б 1 

Кількість патолого-анатомічних розтинів хворих, які померли в стаціонарі 1.0     

     у тому числі дітей віком 0-17 років включно 2.0     

         з них: 

         новонароджених, які народилися при терміні вагітності 22 тижні і 

більше  

         та померли віком 0-6 діб 

3.0     

         дітей, які померли віком 7 днів–11 місяців 29 днів 4.0     

Кількість розтинів мертвонароджених при терміні вагітності 22 тижнів і 

більше 
5.0     

Кількість розтинів плодів, які народилися при терміні вагітності до 22 

тижнів, усього  
6.0     

          з них: 

          живими 
6.1     

          мертвими 6.2     

Крім того, кількість розтинів осіб, які померли вдома 7.0     
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Таблиця 4501  

Кількість закладів, обслугованих патолого-анатомічним бюро (відділенням) 1          , у тому числі 

самостійні поліклініки (амбулаторії) 2          ; кількість патолого-гістологічних досліджень 

секційного матеріалу 3          , кількість патолого-гістологічних досліджень операційного та 

біопсійного матеріалу, усього 4          , у тому числі з поліклініки 5          , кількість хворих, яким 

проведено патолого-гістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу, усього 6    

      , у тому числі з поліклініки 7          . 

 

 

Таблиця 4502  

Із загальної кількості померлих у даному стаціонарі зроблено розтинів: патологоанатомами 1     4  , 

судово-медичними експертами 2     6  . 

 

 

 

Директор КНП «Перечинська лікарня»                Михайло ЛАБИЧ 

 

 

Секретар міської ради                                                Галина Гаєвська 

 

 
 

 

 

  



 46 

Додаток 9 

до рішення  

Перечинської міської ради 

№ 496 від 03 лютого 2022 року 

 

Звіт про роботу відділу охорони здоров’я,  

соціального захисту населення Перечинської міської ради  

за 2021 рік 

 

 

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією 

місцевого самоврядування, міжнародними договорами та правовими актами, 

ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»та іншими законами України з питань організації діяльності 

органів місцевого самоврядування, у сфері соціального захисту населення,  

постановами Верховної Ради України, актами Президента України, 

декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, 

Статутом та іншими нормативними актами. У грудні 2021 року до 

установчих документів відділу були внесені зміни та викладено СТАТУТ у 

новій редакції, а саме – відділ охорони здоров’я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради відповідно до РІШЕННЯ сесії 

Перечинської міської ради від 15 грудня 2021 року №415 

Протягом 2021 року роботу відділу в повній мірі забезпечили 3 

спеціалісти – начальник відділу, головний бухгалтер та спеціаліст із 

соціального захисту населення. 

Відділ охорони здоров’я, соціального захисту населення  Перечинської 

міської ради є розпорядником коштів для КНП «Центр первинної медико 

санітарної допомоги Перечинської міської ради, КНП «Перечинська лікарня» 

Перечинської міської ради Закарпатської області та комунального закладу 

«Центр надання соціальних послуг Перечинської ОТГ». 

 У 2019 році Перечинському відділу охорони здоров’я Перечинською 

міською радою було делеговано повноваження виступити замовником 

будівництва об’єкту у с.Сімер «Амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини». Міська рада виділила земельну ділянку за адресою – с.Сімер, 

вул.Зарічна,38А. Уповноваженою особою проведено роботу щодо 

оголошення тендеру та відповідно визначення переможця. Переможцем є ПП 

«КІМ-РЕМ-БУД» - директор Митрик Юрій Іванович. 12 березня 2020 року 

було підписано договір між «Замовником», тобто відділом та ПП «КІМ-РЕМ-

БУД». У березні 2020 року розпочато будівництво вищезазначеного об’єкту 

та закінчено роботи у грудні 2020 року. 31 грудня 2020 року відбулося 

урочисте відкриття об’єкту за участю перших осіб області. Інженерний 
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супровід об’єкту вів – головний інженер ПП «КІМ-РЕМ-БУД» Митрик Іван 

Михайлович, технічний нагляд – інженер з технічного нагляду Пожайрибко 

Борис Євгенійович, авторський нагляд – Ольховик Олександр Ігорович. 

Фінансування об’єкту: 

Виділено коштів – 7296813,03грн, в т.ч.: 

- субвенція – 6567130,23 

- місцевий бюджет – 729682,80 

Використано коштів – 6366250,00, в т.ч.: 

- субвенція – 5729625,00 

- місцевий бюджет – 636625,00 

Скоригована кошторисна вартість (коригування і експертиза – листопад 2020 

року) – 6401557,00грн, в т.ч.: 

- будівельні роботи – 4449941,00 

- обладнання – 639964,00 

- інші витрати – 1311652,00 

У 2021 році було здано всі фінансову та бухгалтерську звітність. 

Організацію роботи щодо літнього оздоровлення та відпочинку дітей 

було розпочато у 2020 році та активно продовжено у 2021 році. 

Оздоровлення дітей у літній період – складова частина роботи відділу 

охорони  здоров’я, соціального захисту населення Перечинської міської 

територіальної громади. За рахунок коштів державного бюджету у 2021 році 

було охоплено дітей у ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» - 

м.Одеса, МДЦ «Артек» - с.Пуща Водиця Київської області, «Дитячого 

оздоровчого табору «Зачарована долина»», що знаходиться у с.Осій 

Іршавського району Закарпатської області. 

 

Ще одне важливе завдання, яке стояло  перед  відділом було - 

впровадження Програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система 

«СОЦІАЛЬНА ГРОМАДА»». Починаючи з  01  СІЧНЯ  2021 РОКУ прийом 

документів для призначення 67 видів -  соціальної допомоги, житлових 

субсидій та пільг здійснювався відділом охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, за адресою: м.Перечин, вул.Ужгородська,76 у приміщенні 

КП «Комунальник» 1-Й ПОВЕРХ, КАБ.№2, а з серпня 2021 року у 

адмінбудинку Перечинської міської ради, 2-й поверх, кабінет №205. 

Прийнято 1097 заяв звернень громадня, в тому числі через ПК 

«Соціальна громада» 688 звернень громадян: 

- 464 звернення за соціальними допомогами 

- 67 звернень за пільгами 

- 157 звернень за субсидіями 

 

Відповідно до Статуту на відділ також покладено повноваження щодо 

влаштування людей у інтернатні установи відповідно до медичних показань. 
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У 2021 році було розглянуто 3 пакети документів та Департаментом 

соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації надано 

путівки на влаштування до будинку-інтернату за медичними показаннями (2 

осіб влаштовано до Виноградівського геріатричного пансіонату та 1 особу до 

Мукачівського психоневрологічного інтернату). 

 

На жаль у 2020 році людству довелося боротися із такими викликами – 

як боротьба із пандемією, що була спричинена коронавірусною інфекцією –

COVID-19. І саме питання соціального захисту громадян як в частині 

охорони здоров’я, так і в частині допомоги соціально-незахищеним верствам 

населення вийшли на перший план. На мою думку наш відділ достойно 

справився із такими викликами. 

 

У підпорядкуванні відділу знаходиться комунальний заклад «Центр 

надання соціальних послуг Перечинської ОТГ». 

«Добро завжди повертається» – у цьому щиро переконані працівники 

комунального закладу центру надання соціальних послуг. А ще просто 

знаємо, що ми всі у величезному боргу перед старшим поколінням за те, що у 

свій час зробили для нас, для розвитку і процвітання громади, району, 

держави, за те, що, не рахуючись з силами і часом, виконували поставленні 

завдання. Ця філософія добра і допомагає колективу успішно працювати і 

розвиватись. 

Робота центру надання соціальних послуг  спрямована на надання  

соціальних послуг  громадянам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і  потребують  сторонньої допомоги.  

Основними завданнями центру надання соціальних послуг є: 
– виявлення громадян, які мають право на обслуговування, формування 

електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх 

індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг; 

– забезпечення якісного надання соціальних послуг; 

– установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх 

форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує 

центр надання соціальних послуг з метою сприяння в наданні соціальних 

послуг громадянам. 

 

Центр забезпечує надання соціальних послуг громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, які досягли 18-річного віку, громадянам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим сім’ям, 

одиноким та немічним особам, які потребують сторонньої допомоги за 

місцем проживання. На обліку в комунальному   закладі у 2021 році 

перебувало та обслуговувалось 254 особи, з яких: 221 особам надано 
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натуральну допомогу та 33 особам забезпечено надання послуги «догляд 

вдома». 

Центр в своїй діяльності дотримуються принципу адресності та 

індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору 

отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності,   

комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, 

законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, 

етичних норм і правил. 

Комунальний заклад  «Центр надання соціальних послуг Перечинської ОТГ» 

співпрацює з громадськими організаціями та релігійною громадою:  

- БФ «Фонд Фреда в Україні»; 

- «Marsy Farm»; 

- «Карітас»; 

-«Дім милосердя» 

- АТБ «Маркет»; 

- релігійні громади – римо-католицької, греко-католиької та провославної. 

На протязі року комунальним закладом «Центром надання соціальних 

послуг» за підтримки «Дому милосердя», римо-католицької церкви 

організовано харчування для 25 осіб щоденно. В цілому надано заморожених 

обідів  на суму 282023,75 грн. Для осіб, що проживають в населених пунктах 

Перечинської громади с. Зарічово, с. Ворочово, с. Сімер, с. Сімерки  та міста 

Перечин завозилися заморожені обіди 3-5 рази на місяць. 

Працівниками закладу постійно надається допомога в оформленні всіх 

необхідних документів, платіжних доручень, субсидій, оформлення 

лікарських карток для осіб, які перебувають на обліку в комунальному 

закладі, та інших необхідних послуг, у тому числі похоронних.   

На жаль відсутність приміщення є головного перешкодою для 

підвищення рівня та кількості надання соціальних послуг громадянам. 

Важаємо, що депутати Перечинської районної ради при передачі майна Тур’є 

- Реметівській об’єднаній сільській громаді керувалися не здоровим глуздом, 

а незрозумілими принципами, тим самим порушуючи чинне законодавство, 

щодо передачі майна, яке знаходиться на території громади. Оскільки 

комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» немає приміщення, 

а  Перечинська громада є платоспроможною щодо утримання такого закладу, 

то відповідно доцільним було би передати на баланс Перечинської міської 

ради приміщення бувшого терцентру. 

 

 Окремо хочеться зупинитися на такому важливому напрямку роботи як 

– охорона здоров’я. Проаналізовано питання щодо виконання завдань, 

встановлених документами вищих органів виконавчої влади і своїми 

власними, та щодо ефективності діяльності  і стану дотримання ними вимог 

нормативно-правових актів, що регламентують їх діяльність. 

Основними завданнями відділу охорони здоров’я є: 

- забезпечення реалізації державної та місцевої політики в галузі охорони 

здоров’я; 
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- прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для 

нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою; 

- здійснення заходів,  спрямованих на  запобігання інфекційним 

захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію; 

- організація надання медико-санітарної допомоги населенню. 

- забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, 

державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження 

навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного 

благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної 

діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної   фармакопеї,   

стандартів   медичного   обслуговування, медичних матеріалів і технологій. 

 

У 2018 році для надання мешканцям Перечинської громади первинної 

медичної допомоги було створене комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги», до штату якого увійшли 

сімейні лікарі, терапевти та педіатри. За рахунок коштів місцевого бюджету  

для лікарів закуплені комп’ютерне та серверне обладнання для ведення 

електронного реєстру пацієнтів в медичну інформаційну систему України, 

ксерокси та створена локальна інтернет-мережа.  

Завдяки підтримці місцевої влади та праці медичних працівників, КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської міської ради 

одним із перших в Закарпатській області заключив угоду із Національною 

службою здоров’я України (НСЗУ). Дана угода дала можливість збільшити в 

рази заробітну плату лікарів, медсестрам і молодшому медичному персоналу 

та покращити умови надання населенню первинної медичної допомоги.  

Значна увага приділяється пільговим категоріям населення. Працює 

Державна програма «Доступні ліки» в тому числі для хворих на цукровий та 

неінсулінів, які безкоштовно забезпечують ліками хворих на серцево-судинні 

захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет. Відділом охорони 

здоров’я були розроблені місцеві медичні програми, а саме: 

- На лікування орфанних хворих – 200000грн 

- На лікування  

Програма забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення  

для лікування хворих які перебувають на гемодіалізі, онкохворих, хворих на 

епілепсію. 

 

 

Начальник відділу                                                      Леся ЧИНЯК 

 

 

Секретар міської ради                                                Галина Гаєвська 

  



 51 

Додаток 10 

до рішення  

Перечинської міської ради 

№ 496 від 03 лютого 2022 року 

 

Аналіз діяльності  

КНП «Перечинський центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Перечинської міської ради 

за 2021 рік 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Перечинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської міської ради був 

створений рішенням сесії міської ради №197 від 15 лютого 2018 року для 

забезпечення населення первинною медичною допомогою. Фактично роботу 

центр почав 2 липня 2018 року. 

Заклад функціонує на основі Статуту затвердженого рішенням сесії 

Перечинської міської ради № 275  від 15.05.2018 р., та опубліковано на 

електронному порталі. 

Структура та штатна чисельність Комунального некомерційного 

підприємства “Перечинський центр первинної медико – санітарної 

допомоги” Перечинської міської ради  
№ 

п/п 

Посада Кількість 

штатних 

одиниць 

Адміністративно- управлінський відділ 

1 Директор 1,0 

2 Заступник директора з медичного обслуговування / з експертизи з 

тимчасової непрацездатності 

1,0 

3 Головна медична сестра  1,0 

4 Головний бухгалтер 1,0 

5 Бухгалтер 1,0 

6 Інженер комп’ютерної техніки 1,0 

7 Фахівець з публічних закупівель 1,0 

 Разом 7,0 

Лікувально-профілактичні  підрозділи (амбулаторії  групової практики, пункти 

здоров’я на  території  Перечинської  ОТГ )   

 

Амбулаторія групової практики м. Перечин 

1 Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар  1,0 

2 Лікар загальної практики-сімейний лікар  6,0 

3 Лікар-інтерн 1,0 

4 Сестра медична 7,0 

5 Реєстратор медичний  1,0 

6 Молодша медична сестра 1,0 

7 Водій автотранспортних засобів 1,0 

 Разом 18,0 

Амбулаторія групової практики с. Сімер 

1 Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0 
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2 Лікар – інтерн 1,0 

3 Сестра медична  2,0 

4 Молодша медична сестра 1,0 

5 Водій автотранспортних засобів 1,0 

 Разом 6,0 

Пункт здоров’я  с. Зарічово 

1 Сестра медична  1,0 

 Разом 1,0 

Пункт здоров’я с. Сімерки 

1 Сестра медична  0,5 

 Разом 0,5 

Пункт здоров’я с. Ворочево 

1 Сестра медична  0,5 

 Разом 0,5 

Лабораторно-діагностичне відділення 

1 Біолог 1 

 Разом 1,0 

РАЗОМ 34 

 

 

 З 01.01.2019 р було укладено договір з НСЗУ, від якої надходить 

найбільша частина фінансування відповідно до кількості укладених 

декларацій. Станом на 31.12.2021 року заключено 11790 декларація, що 

становить 92,6 % від населення Перечинської ОТГ.  

Динаміка укладання декларацій (станом на 01 січня) 

Кількість укладених декларацій 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

8382 10328 11790 

 

Протягом 2021 року за медичні послуги згідно договору з НСЗУ 

надійшло 7363320,27 грн. та за вакцинацію 189698,00 грн.. Фінансування з 

місцевого бюджету становило  203376,46 грн. Централізоване постачання 

вакцини від Covid-19, швидких тестів та наборів для ПЛР тестів на суму 

1375335,72 грн. Підприємством в 2021 році було сплачено податків в 

місцевий бюджет – 1074246,03 грн.. Основні видатки підприємства 

становили заробітна плата, закупівля медикаментів, засобів індивідуального 

захисту, витратних матеріалів, та поновлення і поповнення матеріально-

технічної бази КНП відповідно до табеля оснащення та потреб. 

Для покращення обслуговування населення було збудовано новий 

АЗПСМ с. Сімер, придбано біохімічний аналізатор виробництва США та 

телемедичний комплекс IDIS 7500. Працевлаштовано два лікаря-інтерна які в 

подальшому будуть надавати медичну допомогу жителям громади. Також на 

базі АЗПСМ м. Перечин працює черговий кабінет у вихідні та святкові дні. 

Впроваджено послугу «медичне таксі» для задекларованого населення, яким 
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скористалося 137 громадян. На території Перечинської ОТГ затверджена 

програма  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань  мешканцям   Перечинської ОТГ  на 2021-2023 роки, яка 

фінансується з місцевого бюджету. Обсяг фінансування даної програми збільшився 

і  становить 3170,0 (Три мільйони сто сімдесят тисяч гривень) в порівнянні в 

2021 році фінансування становило  1 260,00 тис грн.. 

Центр приймає участь у програмі «Доступні ліки», що дає змогу забезпечувати 

пацієнтів закладу відпуском безкоштовних ліків. 
У структурі задекларованого населення переважають особи жіночої 

статі. Питома вага сільського населення, яке обслуговується лікарями ЗПСМ 

становить 31,1%, міського – 68,9%. Це відображається на структурі 

захворюваності, а також пояснюється низькою прихильністю чоловіків до 

відвідування медичних закладів, а в результаті вищою смертністю у 

працездатному віці серед чоловічої статі. Загальна смертність  зменшилась  

у порівняні з 2019 (156) , 2020 (148) роками становить  у 2021 році 125 осіб.   

Розглядаючи аналіз смертності, основне місце серед причин смерті, як серед 

працездатного населення так в загальній смертності, займають хвороби 

системи кровообігу- 2020 р. (94), 2021 (88) та новоутворення – 2020 р. (26), 

2021 р. (19). Народжуваність становить 83 дітей.  

    Всі лікарі ведуть амбулаторний прийом пацієнтів в місцях надання ПМД та 

обслуговують виклики вдома, а також в пацієнтів є можливість зв’язку з 

лікарем для   надання онлайн консультації засобами відеочату через 

електронний кабінет лікаря в МІС. 

№ 

п/п 

Найменування Кількість 

відвідувань лікарів 

включно з 

профілактичними 

Кількість 

відвідувань 

лікарями 

хворих 

удома, всього 

до дітей (із 

гр.7)  

Усього дітьми 

віком 0-17 

років 

включно 

(із гр.1) 

з приводу  

захворювань 

дітей віком 0-

17 років 

включно 

1 2019 рік 21595 9976 959 294 

2 2020 рік 17756 5750 571 96 

3 2021 рік 34810 8040 273 34 

Відмічається збільшення відвідувань пацієнтів, що в більшій мірі 

пов’язано з пандемією COVID-19, але водночас іде тенденція до зменшення 

необґрунтованих викликів та повторних не раціональних прийомів.  

Важливим вектором роботи сімейного лікаря є профілактика 

неінфекційних захворювань шляхом проведення просвітницької роботи та 

використання скринінгів, а інфекційні хвороби попереджаються вакцинацією 

відповідно до вимог Національного календаря, затвердженого Наказом МОЗ 

від 16.09.2011 року № 595 «Про порядок проведення профілактичних 
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щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних 

препаратів», Наказом МОЗ України від 25.07.2008 року № 413 « Про 

затвердження обліково- звітних форм планування і виконання 

профілактичних щеплень «УкрВАК». Рівень ревакцинації становить - 95,3%. 

Загальний рівень вакцинації у 2020 році в порівнянні з  2019 роком. 

2020 рік 2021 

82,3% 87,0% 

Як бачимо не зважаючи на пандемію COVID – 19 показник вакцинації 

по закладу дещо зріс.  

Пріоритетними завданнями в діяльності закладу  у 2021 році залишаються: 

1. Профілактика, своєчасне виявлення та лікування хворих на туберкульоз, 

ССЗ, ВІЛ/Снідом, COVID-19 та онкозахворюваннями. 

2. Зміцнення матеріально-технічної бази.  

3. Надання медичної допомоги населенню згідно медичних протоколів та 

стандартів надання медичної допомоги по службах згідно відповідних 

наказів та пропозицій Міністерства охорони здоров’я. 

4.Забезпечити на всіх рівнях надання медичної допомоги належну і якісну 

охорону здоров’я матері і дитини, своєчасне виявлення патології вагітних та 

дітей з метою попередження інвалідності та смертності серед дітей та 

матерів. 

 

 

Директор                                                                       Ярослав ДІДИЧИН 

 

 

Секретар міської ради                                                Галина ГАЄВСЬКА 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року № 497 

         м.Перечин 

                   

Про звіт виконавчого комітету 

Перечинської міської ради за 2021 рік 

 

Відповідно до ст.ст. 26, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи звіт виконкому міської ради по виконанню власних 

та делегованих повноважень Перечинська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Звіт виконавчого комітету Перечинської міської ради по виконанню 

власних та делегованих повноважень, прийняти до уваги (додається). 

2. Систематично на засіданнях виконавчого комітету розглядати питання, 

пов’язані з соціально - економічним та культурним розвитком міста, 

соціального захисту населення, забезпеченням законності та 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

міста.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Назарія Лабича. 
 

 

Міський голова                                                                    Іван  ПОГОРІЛЯК 
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Додаток 1 

до рішення  

Перечинської міської ради 

№ 497 від 3 лютого 2022 року 

Звіт виконавчого комітету Перечинської міської ради по виконанню 

власних та делегованих повноважень передбачених Законом України  

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

Протягом 2021 року виконавчий комітет Перечинської міської ради 

працював  згідно статей 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 53, 54  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». Було складено план роботи 

виконавчого комітету на 2021 рік, який було затверджено сесією 

Перечинської міської ради. Засідання виконавчого комітету проводились в 

міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Багато рішень 

приймалося після їх жвавого обговорення та дискутування.   

Виконавчим комітетом Перечинської міської ради протягом 2021 року 

було проведено 22 засідання виконавчого комітету, а в сукупності прийнято  

285 рішень. 

Протягом  2021 року на виконання Програми фінансової підтримки 

заходів у сфері  соціального захисту вразливих верств населення виконавчим 

комітетом було надано допомогу в сумі 412000 тисяч гривень 267 жителям 

Перечинської ТГ: 

на лікування та придбання медикаментів-  199  жителям; 

50 учасникам АТО/членам їх сімей; 

матеріальна допомога на поховання осіб, які на момент смерті ніде не 

працювали, не отримували пенсію була надана 18  жителям ( на 1 особу 

затверджено Програмою розмір допомоги в сумі 2500 грн); 

Проводилась робота по організації та впорядкуванню вивезення твердих 

побутових відходів по селах Перечинської ТГ та міста Перечин. Зокрема, з 

метою забезпечення екологічного та санітарно-епідеміологічного 

благополуччя населення, дотримання правил благоустрою було 

впорядковано місця розташування контейнерних майданчиків  для збору 

твердих побутових відходів на території громади.  

Також з метою статистичного обліку та паспортизації вулиць і доріг   

населених пунктів Перечинської міської територіальної громади було 

пророблено роботу щодо складання актів обстеження всіх вулиць і доріг 

громади із зазначенням їхньої протяжності, покриття, стану та ін. критеріїв. 

На виконання вимог статті 30,31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у сфері містобудування та архітектури 

виконавчим комітетом надавались дозволи на присвоєння поштових адрес, 

погоджувались паспорти прив’язки тимчасових споруд (МАФів) для 

провадження підприємницької діяльності, дозволи на переведення садових 

(дачних) будинків у житлові, дозволи на приватизацію державного 
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житлового фонду, дозволи на видачу дублікатів свідоцтв про право власності 

на нерухоме майно. 

Також було затверджено Правила приймання стічних вод до систем 

централізованого водопостачання, які встановлюють єдині норми, права і     

обов’язки виробника  та  споживачів,  які користуються послугами системи 

централізованого водовідведення м. Перечин.  

На виконання вимог статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчим комітетом погоджувались внесення 

змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік, затверджено 

прогноз бюджету та відповідні звіти по виконанню бюджету за квартали 2021 

року. 

З метою дотримання Правил благоустрою Перечинської ОТГ та норм 

Закону України «Про рекламу» надавались дозволи на розміщення засобів 

зовнішньої реклами, зокрема на окремо стоячі щитові конструкції типу «біг 

борд», вивіски, спотикачі ( штендери). 

Було затверджено ряд актів обстежень зелених насаджень на території 

ОТГ, якими впорядковувався благоустрій прилеглих територій та 

дворогосподарств (обрізка та зрізання аварійно – небезпечних дерев та таких, 

що не сприяють естетичному вигляду міста та сіл ОТГ).  

На виконання повноважень у сфері опіки і піклування виконавчим 

комітетом Перечинської міської ради було прийнято багато рішень щодо 

захисту майнових і немайнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб на 

території Перечинської ТГ. 

Також, з метою оптимізації та вдосконалення роботи комунальних 

некомерційних  підприємств та закладів, що підпорядковуються 

Перечинській міській раді, виконавчим комітетом забезпечувалось 

структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення 

ефективної роботи таких закладів як «Центр культури і дозвілля» 

Перечинської міської ради, «Публічна бібліотека», «Центр надання 

соціальних послуг», Перечинський центр надання первинної медико-

санітарної допомоги.  

Окрім цього, з  січня 2021 року запрацювало КНП «Перечинська 

лікарня» як вторинна ланка медицини та території Перечинської громади. З 

метою забезпечення належного функціонування даного КНП виконавчим 

комітетом приймалось ряд рішень щодо затвердження фінансового 

планування, внесення змін до фінпланів, затверджено тарифи на платні 

послуги, які надаються даним комунальним підприємством. 

Було взято на облік та включено до списків загальної та позачергової 

черги  27 ( двадцять сім) громадян  щодо надання земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва на території міста Перечин. 

Всі проєкти та рішення виконавчого комітету вчасно висвітлюються на 

офіційному сайті Перечинської міської ради в порядку Закону України «Про 

доступ до публічної інформації».  
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Назва делегованого повноваження  згідно ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Кількість 

прийнятих 

рішень 

виконавчим 

комітетом 

Назва Номер Дата 

Повноваження у сфері соціально – економічного і культурного розвитку, 

планування та обліку (ст.27) 

1 Про затвердження 

інформаційних та 

технологічних карток 

адміністративних послуг, 

що надаються через/та 

відділом Центр надання 

адміністративних 

послуг» Перечинської 

міської ради 

№117 24.06.2021 

Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін (ст.28) 0 0 0 0 

Повноваження щодо управління комунальною власністю (ст.29) 0 0 0 0 

Повноваження у галузі житлово – комунального господарства, 

побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, 

транспорту і зв’язку (ст.30) 

12  «Про погодження 

режиму роботи об’єктів 

торгівлі та сфери 

послуг» 

№4, 

№27,№59,№84, 

№128, №195, 

№275,  

21.01.2021, 

24.02.2021, 

22.04.2021, 

26.05.2021, 

24.06.2021, 

16.09.2021, 

17.12.2021  
«Про заходи щодо 

збереження від 

пошкоджень кабельних 

ліній електрозв’язку» 

№70 24.06.2021 

«Про приватизацію 

державного житлового 

фонду» 

№178 28.07.2021 

Повноваження у галузі будівництва (ст.31) 0 0 0 0 

Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і Виконавчим 

комітетом 

*Примітка: 0 0 
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спорту (ст.32) окремих рішень 

не приймалось 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради виконує норми 

передбачені підпунктами 

1,2,4,6 пункту б) ст.32 ЗУ 

«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

*КНП «Центр надання 

первинної медико-

санітарної допомоги 

«Перечинської міської 

ради та КНП 

«Перечинська лікарня» 

Перечинської міської 

ради виконують норми 

передбачені  

підпунктами 3,11 пункту 

б) ст. 32 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

     

 

Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (ст.33) 

 

 

3 

 

«Про розробку паспорту 

місця видалення 

побутових відходів» 

 

 

 

 

 

№97 

 

 

26.05.2021 

 



 60 

«Про затвердження місць  

розташування 

контейнерних 

майданчиків для збору 

твердих побутових 

відходів» 

№231 

 

 

21.10.2021 

 

 

 

«Про визначення місця 

для влаштування 

компостної ями» 

 

 

№ 245 

 

25.11.2021  

Повноваження у сфері соціального захисту населення (ст.34) 6  

«Про надання 

матеріальної допомоги 

соціально – вразливим 

верствам населення» 

 

 

 

«Про призначення 

піклувальника» 

 

*Примітка 

Відділ охорони здоров’я, 

соціального захисту 

населення  Перечинської 

міської ради виконує 

норми передбачені 

підпунктами 

21,3,6,10,14,15 пункту б), 

ст.34 

 

№139, №192, 

№217,№243 

№271 

 

№283 

28.07.2021 

16.09.2021 

21.10.2021 

25.11.2021 

17.12.2021 

 

17.12.2021 

 

 

Повноваження у галузі зовнішньо-економічної діяльності (ст.35) 0 0 0 0 

Повноваження в галузі оборонної роботи (ст.36)  

 

 

«Про затвердження 
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2 

графіку проведення 

звірок облікових даних 

карток первинного 

обліку із обліковими 

даними особових карток 

П-2 (П-2ДС), 

будинковими книгами 

(даними реєстраційного 

обліку), іншими 

документами з питань 

реєстрації місця 

проживання фізичних 

осіб у 2021 році» 

№127 

 

 

 

 

24.06.2021 

 «Про організацію та 

проведення приписки 

громадян України 2005 

р.н., які проживають на 

території Перечинської 

територіальної громади 

до призовної дільниці у 

січні-березні 2022 р.» 

 

№247 

 

25.11.2021  

 

 

 

 

 

Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і законних 

інтересів громадян (ст.38) 

 

 

 

4 

 

 

«Про визначення та 

затвердження 

місць масового відпочинку 

населення 

Перечинської ТГ на водних 

об’єктах 

і попередження нещасних 

випадків 

на воді в літній період 2021 

року» 
 

 

 

«Про тимчасове 

перекриття дорожнього руху» 

 

 «Про проведення святково – 

розважальної 

 

 

№120 

 

 

 

 

№203 

 

 

№179 

 

№189 

 

 

 

 

24.06.2021 

 

 

 

 

 

16.09.2021 

 

 

28.07.2021 

 

18.08.2021 
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програми до Дня незалежності 

України» 

 

«Про надання дозволу на 

проведення молодіжної 

вечірки-дискотеки» 

 
*Примітка  

норми підпункту 8), пункту б) 

ст.38 здійснюються через 

ЦНАП Перечинської міської 

ради, норми підпункту 5) 

пункту б) ст.38 здійснюються 

старостами старостинських 

округів у розрізі вчинення 

нотаріальних дій 
     

     

 

 

 

Керуюча справами                                                                                                                                      Євгенія ГАФІЯНИЧ 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                Галина Гаєвська 
 

 



 63 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року №499 

м.Перечин 

  

Про затвердження звіту по  

виконанню бюджету міської  

територіальної громади за 2021 рік 

 

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та розглянувши 

звіт по виконанню бюджету міської територіальної громади за 2021 рік, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт по виконанню бюджету міської територіальної громади 

за 2021 рік згідно додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 (додатки додаються), з них: 

1.1.        По загальному фонду бюджету міської територіальної громади: 

-        по доходах у сумі 106 162 466,03 грн; 

-        по видатках у сумі 96 020 812,89 грн. 

1.2.        По спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади: 

-        по доходах у сумі 7 193 086,94 грн; 

-        по видатках у сумі 15 176 935,88 грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію міської ради з питань планування бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій (Кравець В.В.). 

 

 

     Міський голова                 Іван ПОГОРІЛЯК 
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Додаток 1

до рішення Перечинської міської ради

від 03 лютого 2022 року №498

грн

 Уточнений план 

за період

Виконано за 

період

%
 в

и
ко

н
ан

н
я 

н
а 

вк
аз

ан
и

й
 п

ер
іо

д

 Уточнений 

план за період

Виконано за 

період

%
 в

и
ко

н
ан

н
я 

н
а 

вк
аз

ан
и

й
 п

ер
іо

д

 Уточнений 

план за період

Виконано за 

період

%
 в

и
ко

н
ан

н
я 

н
а 

вк
аз

ан
и

й
 п

ер
іо

д

10000000 Податкові надходження  57 623 110,00 60 159 859,81 104,4 63 500,00 86 491,02 136,21 57 686 610,00 60 246 350,83 104,4

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 

вартості 
40 556 340,00 41 177 376,65 101,5 40 556 340,00 41 177 376,65 101,5

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 40 556 340,00 41 177 376,65 101,5 40 556 340,00 41 177 376,65 101,5

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати 38 742 340,00 39 190 270,32 101,2 38 742 340,00 39 190 270,32 101,2

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород 

та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1 700 000,00 1 752 174,89 103,1 1 700 000,00 1 752 174,89 103,1

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж заробітна плата 44 000,00 87 392,59 198,6 44 000,00 87 392,59 198,6

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 70 000,00 147 538,85 210,8 70 000,00 147 538,85 210,8

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 353 100,00 470 030,77 133,1 353 100,00 470 030,77 133,1

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 350 000,00 464 414,49 132,7 350 000,00 464 414,49 132,7

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування 90 000,00 93 576,30 104,0 90 000,00 93 576,30 104,0

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) 260 000,00 370 838,19 142,6 260 000,00 370 838,19 142,6

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 3 100,00 5 616,28 181,2 3 100,00 5 616,28 181,2

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин 

загальнодержавного значення 3 100,00 5 616,28 181,2 3 100,00 5 616,28 181,2

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  2 230 000,00 2 624 677,43 117,7 2 230 000,00 2 624 677,43 117,7

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 310 000,00 371 295,53 119,8 310 000,00 371 295,53 119,8

14021900 Пальне 310 000,00 371 295,53 119,8 310 000,00 371 295,53 119,8

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції) 1 010 000,00 1 261 517,34 124,9 1 010 000,00 1 261 517,34 124,9

14031900 Пальне 1 010 000,00 1 261 517,34 124,9 1 010 000,00 1 261 517,34 124,9

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 910 000,00 991 864,56 109,0 910 000,00 991 864,56 109,0

18000000
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим 

кодексом України 14 483 670,00 15 887 774,96 109,7 14 483 670,00 15 887 774,96 109,7

Всього по фондах

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Звіт по виконанню доходів бюджету міської територіальної громади за 2021 рік

Загальний фонд Спеціальний фонд
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18010000 Податок на майно 8 137 800,00 8 790 967,12 108,0 8 137 800,00 8 790 967,12 108,0

18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 3 580,00 2 883,62 80,5 3 580,00 2 883,62 80,5

18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 82 765,00 89 612,37 108,3 82 765,00 89 612,37 108,3

18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 85 555,00 259 501,52 303,3 85 555,00 259 501,52 303,3

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 353 500,00 356 838,80 100,9 353 500,00 356 838,80 100,9

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 4 914 000,00 5 205 234,48 105,9 4 914 000,00 5 205 234,48 105,9

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 112 000,00 2 219 084,77 105,1 2 112 000,00 2 219 084,77 105,1

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 240 000,00 229 211,21 95,5 240 000,00 229 211,21 95,5

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 346 400,00 424 433,35 122,5 346 400,00 424 433,35 122,5

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,00 4 167,00 0,0 0,00 4 167,00 0,0

18030000 Туристичний збір 1 200,00 2 809,77 234,1 1 200,00 2 809,77 234,1

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 1 200,00 2 809,77 234,1 1 200,00 2 809,77 234,1

18050000 Єдиний податок  6 344 670,00 7 093 998,07 111,8 6 344 670,00 7 093 998,07 111,8

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 600 000,00 630 075,28 105,0 600 000,00 630 075,28 105,0

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 5 743 900,00 6 463 152,24 112,5 5 743 900,00 6 463 152,24 112,5

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` 770,00 770,55 100,1 770,00 770,55 100,1

19000000 Інші податки та збори 63 500,00 86 491,02 136,21 63 500,00 86 491,02 136,2

19010000 Екологічний податок 63 500,00 86 491,02 136,21 63 500,00 86 491,02 136,2

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком 

викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 55 000,00 59 204,89 107,65 55 000,00 59 204,89 107,6

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 2 500,00 23 150,04 926,00 2 500,00 23 150,04 926,0

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях 

чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 6 000,00 4 136,09 68,93 6 000,00 4 136,09 68,9

20000000 Неподаткові надходження  591 490,00 1 512 313,33 255,7 1 091 481,00 3 582 149,48 89,68 1 682 971,00 5 094 462,81 302,7

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  39 500,00 20 562,00 52,1 39 500,00 20 562,00 52,1

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та 

дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є державна аб 0,00 50,00 0,0 0,00 50,00 0,0

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 

об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 0,00 50,00 0,0 0,00 50,00 0,0

21080000 Інші надходження  39 500,00 20 512,00 51,9 39 500,00 20 512,00 51,9

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 3 000,00 3 512,00 117,1 3 000,00 3 512,00 117,1

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 36 500,00 17 000,00 46,6 36 500,00 17 000,00 46,6

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 

діяльності 536 990,00 751 934,48 140,0 536 990,00 751 934,48 140,0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 491 000,00 637 239,09 129,8 491 000,00 637 239,09 129,8

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 420 000,00 563 149,09 134,1 420 000,00 563 149,09 134,1

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень 70 000,00 70 680,00 101,0 70 000,00 70 680,00 101,0
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22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також 

плата за надання інших платних посл 1 000,00 3 410,00 341,0 1 000,00 3 410,00 341,0

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 

та іншим державним майном  30 500,00 91 382,09 299,6 30 500,00 91 382,09 299,6

22080400
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності 30 500,00 91 382,09 299,6 30 500,00 91 382,09 299,6

22090000 Державне мито  15 490,00 23 313,30 150,5 15 490,00 23 313,30 150,5

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у 

тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  12 990,00 19 437,30 149,6 12 990,00 19 437,30 149,6

22090400
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України  2 500,00 3 876,00 155,0 2 500,00 3 876,00 155,0

24000000 Інші неподаткові надходження  15 000,00 739 816,85 4932,1 2 500,00 25 098,03 1 003,92 17 500,00 764 914,88 4370,9

24060000 Інші надходження  15 000,00 739 816,85 4932,1 2 500,00 25 098,03 1 003,92 17 500,00 764 914,88 4370,9

24060300 Інші надходження  15 000,00 734 794,82 4898,6 15 000,00 734 794,82 4898,6

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності 2 500,00 25 098,03 1 003,92 2 500,00 25 098,03 1003,9

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної 

власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх 

самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття 

ґрунтового покриву 0,00 5 022,03 0,0 0,00 5 022,03 0,0

25000000 Власні надходження бюджетних установ  1 088 981,00 3 557 051,45 89,10 1 088 981,00 3 557 051,45 326,6

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 

із законодавством 1 088 981,00 791 037,55 97,52 1 088 981,00 791 037,55 72,6

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю 1 088 981,00 776 147,55 97,00 1 088 981,00 776 147,55 71,3

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 0,00 13 920,00 126,17 0,00 13 920,00 0,0

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна 

(крім нерухомого майна) 0,00 970,00 0,00 0,00 970,00 0,0

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  0,00 2 766 013,90 86,96 0,00 2 766 013,90 0,0

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 2 757 075,38 86,92 0,00 2 757 075,38 0,0

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у 

тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та 

розміщених на них інших об` 0,00 8 938,52 100,00 0,00 8 938,52 0,0

30000000 Доходи від операцій з капіталом  1 200,00 1 360,00 113,3 2 321 457,00 3 138 446,44 135,19 2 322 657,00 3 139 806,44 135,2

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  1 200,00 1 360,00 113,3 400 000,00 1 073 128,00 268,28 401 200,00 1 074 488,00 267,8

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною 

громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 

також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 1 200,00 1 200,00 100,0 1 200,00 1 200,00 100,0

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а 

також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  1 200,00 1 200,00 100,0 1 200,00 1 200,00 100,0

31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння  0,00 160,00 0,0 0,00 160,00 0,0
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31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, 

що перебуває в комунальній власності  400 000,00 1 073 128,00 268,28 400 000,00 1 073 128,00 268,3

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 1 921 457,00 2 065 318,44 107,49 1 921 457,00 2 065 318,44 107,5

33010000 Кошти від продажу землі  1 921 457,00 2 065 318,44 107,49 1 921 457,00 2 065 318,44 107,5

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 1 921 457,00 2 065 318,44 107,49 1 921 457,00 2 065 318,44 107,5

40000000 Офіційні трансферти  44 495 940,00 44 488 932,89 100,0 1 678 570,00 350 000,00 20,85 46 174 510,00 44 838 932,89 97,1

41000000 Від органів державного управління  44 495 940,00 44 488 932,89 100,0 1 678 570,00 350 000,00 20,85 46 174 510,00 44 838 932,89 97,1

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41 057 500,00 41 050 500,00 100,0 41 057 500,00 41 050 500,00 100,0

41032700
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

`Спроможна школа для кращих результатів` 2 002 300,00 1 995 300,00 99,7 2 002 300,00 1 995 300,00 99,7

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 37 515 200,00 37 515 200,00 100,0 37 515 200,00 37 515 200,00 100,0

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій 1 540 000,00 1 540 000,00 100,0 1 540 000,00 1 540 000,00 100,0

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 616 700,00 616 700,00 100,0 616 700,00 616 700,00 100,0

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 486 700,00 486 700,00 100,0 486 700,00 486 700,00 100,0

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 130 000,00 130 000,00 100,0 130 000,00 130 000,00 100,0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 821 740,00 2 821 732,89 100,0 1 678 570,00 350 000,00 20,85 4 500 310,00 3 171 732,89 70,5

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції 1 855 600,00 1 855 600,00 100,0 1 855 600,00 1 855 600,00 100,0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 134 400,00 134 400,00 100,0 134 400,00 134 400,00 100,0

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 378 100,00 378 093,00 100,0 378 100,00 378 093,00 100,0

41052900

Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах 

що підлягає урегулюванню згідно із Законом України `Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій 

та підприємств централ 1 328 570,00 0,00 0,00 1 328 570,00 0,00 0,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 350 000,00 350 000,00 100,00 350 000,00 350 000,00 100,0

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 453 640,00 453 639,89 100,0 453 640,00 453 639,89 100,0

50000000 Цільові фонди  36 000,00 36 000,00 100,00 36 000,00 36 000,00 100,0

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  36 000,00 36 000,00 100,00 36 000,00 36 000,00 100,0

 Усього ( без урахування трансфертів) 58 215 800,00 61 673 533,14 105,9 3 512 438,00 6 843 086,94 106,67 61 728 238,00 68 516 620,08 111,0

 Усього 102 711 740,00 106 162 466,03 103,4 5 191 008,00 7 193 086,94 88,87 107 902 748,00 113 355 552,97 105,1

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА
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Додаток 2

до рішення Перечинської міської ради

від 03 лютого 2022 року №498
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01 Перечинська міська рада 20 094 157,00 18 456 009,95 91,85 7 537 832,00 7 461 904,61 74,91 27 631 989,00 25 917 914,56 93,8

0100 Державне управління 13 216 024,00 11 973 554,05 90,60 582 733,00 1 552 437,87 89,85 13 798 757,00 13 525 991,92 98,0

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад 13 168 024,00 11 932 563,01 90,62 582 733,00 1 552 437,87 89,85 13 750 757,00 13 485 000,88 98,1

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 48 000,00 40 991,04 85,40 48 000,00 40 991,04 85,4

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 720 000,00 621 521,76 86,32 0,00 8 938,52 100,00 720 000,00 630 460,28 87,6

0113210 Організація та проведення громадських робіт 248 000,00 171 942,48 69,33 0,00 8 938,52 100,00 248 000,00 180 881,00 72,9

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 472 000,00 449 579,28 95,25 472 000,00 449 579,28 95,2

4000 Культура i мистецтво 219 000,00 217 268,94 99,21 0,00 229 373,75 100,00 219 000,00 446 642,69 203,9

0114040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 74 000,00 74 000,00 100,00 0,00 229 373,75 100,00 74 000,00 303 373,75 410,0

0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 145 000,00 143 268,94 98,81 145 000,00 143 268,94 98,8

5000 Фiзична культура i спорт 85 000,00 66 082,00 77,74 85 000,00 66 082,00 77,7

0115062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні 85 000,00 66 082,00 77,74 85 000,00 66 082,00 77,7

6000 Житлово-комунальне господарство 5 417 133,00 5 235 017,01 96,64 4 282 758,00 2 402 547,09 56,10 9 699 891,00 7 637 564,10 78,7

0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 197 000,00 196 867,47 99,93 197 000,00 196 867,47 99,9

0116014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 1 344 000,00 1 343 999,37 100,00 1 344 000,00 1 343 999,37 100,0

0116020
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 432 647,00 432 619,21 99,99 68 000,00 68 000,00 100,00 500 647,00 500 619,21 100,0

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 3 443 486,00 3 261 530,96 94,72 2 886 188,00 2 334 547,09 80,89 6 329 674,00 5 596 078,05 88,4

7000 Економічна діяльність 262 000,00 231 603,06 88,40 2 303 174,00 3 012 892,12 90,13 2 565 174,00 3 244 495,18 126,5

0117130 Здійснення заходів із землеустрою 57 000,00 38 621,00 67,76 57 000,00 38 621,00 67,8

0117325 Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 54 100,00 52 994,71 97,96 54 100,00 52 994,71 98,0

0117340 Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,0

0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
61 000,00 60 300,00 98,85 61 000,00 60 300,00 98,9

0117363
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 2 072 074,00 1 884 714,97 90,96 2 072 074,00 1 884 714,97 91,0

0117461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету 200 000,00 191 705,00 95,85 200 000,00 191 705,00 95,9

0117650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 50 000,00 8 299,00 16,60 50 000,00 8 299,00 16,6

Звіт по виконанню видатків бюджету міської територіальної громади за 2021 рік

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Всього по фондах



 69 

 

0117691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місце 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,0

0117700
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних 

держав, міжнародних організацій, донорських установ 5 000,00 1 277,06 25,54 0,00 1 006 583,44 96,81 5 000,00 1 007 860,50 20157,2

8000 Інша діяльність 105 000,00 40 963,13 39,01 299 167,00 185 715,26 62,08 404 167,00 226 678,39 56,1

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 70 000,00 30 763,13 43,95 80 500,00 43 640,00 54,21 150 500,00 74 403,13 49,4

0118311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 169 667,00 142 075,26 83,74 169 667,00 142 075,26 83,7

0118410 Фінансова підтримка засобів масової інформації 35 000,00 10 200,00 29,14 49 000,00 0,00 0,00 84 000,00 10 200,00 12,1

9000 Міжбюджетні трансферти 70 000,00 70 000,00 100,00 70 000,00 70 000,00 100,00 140 000,00 140 000,00 100,0

0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів 70 000,00 70 000,00 100,00 70 000,00 70 000,00 100,00 140 000,00 140 000,00 100,0

06 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 74 889 941,00 70 078 899,01 93,58 6 186 616,00 6 128 237,39 98,13 81 076 557,00 76 207 136,40 94,0

0100 Державне управління 2 396 488,00 2 395 255,95 99,95 2 396 488,00 2 395 255,95 99,9

0610160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 2 396 488,00 2 395 255,95 99,95 2 396 488,00 2 395 255,95 99,9

1000 Освіта 67 791 535,00 63 158 541,71 93,17 6 061 292,00 5 987 180,04 98,41 73 852 827,00 69 145 721,75 93,6

0611010 Надання дошкільної освіти 13 362 377,00 13 346 872,64 99,88 750 000,00 495 513,72 100,00 14 112 377,00 13 842 386,36 98,1

0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 10 163 566,00 9 890 294,49 97,31 139 370,00 485 767,22 99,74 10 302 936,00 10 376 061,71 100,7

0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 37 515 200,00 34 188 601,89 91,13 37 515 200,00 34 188 601,89 91,1

0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 2 375 511,00 2 374 735,00 99,97 2 375 511,00 2 374 735,00 100,0

0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 4 543 557,00 4 543 345,13 100,00 285 611,00 112 572,10 56,48 4 829 168,00 4 655 917,23 96,4

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти 1 810,00 1 810,00 100,00 1 810,00 1 810,00 100,0

0611151
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету 61 630,00 61 619,47 99,98 0,00 15 600,00 100,00 61 630,00 77 219,47 125,3

0611152
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої 

субвенції 1 855 600,00 867 416,25 46,75 1 855 600,00 867 416,25 46,7

0611171

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми `Спроможна школа для 

кращих результатів` 222 500,00 221 700,00 99,64 222 500,00 221 700,00 99,6

0611172
Виконання заходів в рамках реалізації програми `Спроможна школа для кращих 

результатів` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2 002 300,00 1 995 300,00 99,65 2 002 300,00 1 995 300,00 99,7

0611181

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська школа` 18 500,00 18 300,00 98,92 24 600,00 24 599,00 100,00 43 100,00 42 899,00 99,5

0611182

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 156 700,00 156 700,00 100,00 221 400,00 221 393,00 100,00 378 100,00 378 093,00 100,0

0611200
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 94 400,00 83 581,84 88,54 40 000,00 40 000,00 100,00 134 400,00 123 581,84 92,0

0611210

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами 18 195,00 0,00 0,00 18 195,00 0,00 0,0

4000 Культура i мистецтво 2 886 280,00 2 710 090,11 93,896 65 336,00 64 205,50 76,182 2 951 616,00 2 774 295,61 94,0

0614030 Забезпечення діяльності бібліотек 834 891,00 773 030,42 92,591 0,00 14 758,00 100 834 891,00 787 788,42 94,4

0614040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 290 932,00 280 986,82 96,582 0,00 462,00 100 290 932,00 281 448,82 96,7

0614060
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів 1 760 457,00 1 656 072,87 94,071 65 336,00 48 985,50 70,933 1 825 793,00 1 705 058,37 93,4

5000 Фiзична культура i спорт 1 815 638,00 1 815 011,24 99,965 59 988,00 76 851,85 100 1 875 626,00 1 891 863,09 100,9

0615031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 1 745 626,00 1 744 999,24 99,964 30 000,00 46 863,85 100 1 775 626,00 1 791 863,09 100,9

0615062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні 70 012,00 70 012,00 100 29 988,00 29 988,00 100 100 000,00 100 000,00 100,0

07
Відділ охорони здоров`я, соціального захисту населення Перечинської 

міської ради 6 343 840,00 5 821 598,51 91,768 1 466 452,09 1 270 193,88 86,617 7 810 292,09 7 091 792,39 90,8

0100 Державне управління 854 294,00 851 390,55 99,66 8 000,00 7 650,00 95,625 862 294,00 859 040,55 99,6
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0710160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 854 294,00 851 390,55 99,66 8 000,00 7 650,00 95,625 862 294,00 859 040,55 99,6

2000 Охорона здоров`я 4 459 347,00 3 977 900,13 89,204 50 000,00 49 000,00 98 4 509 347,00 4 026 900,13 89,3

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 3 299 707,00 2 865 224,71 86,833 50 000,00 49 000,00 98 3 349 707,00 2 914 224,71 87,0

0712111
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги 240 000,00 203 376,46 84,74 240 000,00 203 376,46 84,7

0712144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 468 640,00 468 504,53 99,971 468 640,00 468 504,53 100,0

0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 451 000,00 440 794,43 97,737 451 000,00 440 794,43 97,7

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 030 199,00 992 307,83 96,322 0,00 421 692,09 100 1 030 199,00 1 413 999,92 137,3

0713035

Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян 

(мешканців Перечинської міської територіальної громади) на залізничному 

транспорті приміського сполучення 30 000,00 30 000,00 100,00 30 000,00 30 000,00 100,0

0713104
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 831 719,00 830 800,28 99,89 0,00 421 692,09 100,00 831 719,00 1 252 492,37 150,6

0713160

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 134 900,00 97 982,94 72,634 134 900,00 97 982,94 72,6

0713192
Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил 33 580,00 33 524,61 99,84 33 580,00 33 524,61 99,8

7000 Економічна діяльність 986 760,00 791 851,79 80,25 986 760,00 791 851,79 80,2

0717322 Будівництво-1 медичних установ та закладів 986 760,00 791 851,79 80,25 986 760,00 791 851,79 80,2

37 Фінансовий відділ Перечинської міської ради 1 713 005,89 1 664 305,42 97,157 316 600,00 316 600,00 100 2 029 605,89 1 980 905,42 97,6

0100 Державне управління 875 500,00 826 799,53 94,44 875 500,00 826 799,53 94,4

3710160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 875 500,00 826 799,53 94,44 875 500,00 826 799,53 94,4

8000 Інша діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3718710 Резервний фонд місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

9000 Міжбюджетні трансферти 837 505,89 837 505,89 100,00 316 600,00 316 600,00 100,00 1 154 105,89 1 154 105,89 100,0

3719490

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 

бюджетного періоду 837 505,89 837 505,89 100,00 2 500,00 2 500,00 100,00 840 005,89 840 005,89 100,0

3719760
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між 

територіальними громадами 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 100 000,00 100,0

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 214 100,00 214 100,00 100,00 214 100,00 214 100,00 100,0

 Усього 103 040 943,89 96 020 812,89 93,19 15 085 808,00 15 176 935,88 84,37 118 126 751,89 111 197 748,77 94,1

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА
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Додаток 3

до рішення Перечинської міської ради

від 03 лютого 2022 року №498

грн
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01 Перечинська міська рада 50 000,00 50 000,00 100,0 98 000,00 98 000,00 612,4 148 000,00 148 000,00 100,0
8000 Інша діяльність 50 000,00 50 000,00 100,0 98 000,00 98 000,00 612,4 148 000,00 148 000,00 100,0

0118831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі
50 000,00 50 000,00 100,0 98 000,00 98 000,00 100,0 148 000,00 148 000,00 100,0

37 Фінансовий відділ Перечинської міської ради 0,0 -98 000,00 -98 000,00 0,0 -98 000,00 -98 000,00 100,0
8000 Інша діяльність 0,0 -98 000,00 -98 000,00 0,0 -98 000,00 -98 000,00 100,0

0118832
Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам 

житла на селі 0,0 -98 000,00 -98 000,00 0,0 -98 000,00 -98 000,00 100,0
 Усього 50 000,00 50 000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 50 000,00 50 000,00 100,0

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА

Виконання надання та повернення кредитів бюджету міської територіальної громади за 2021 рік

Код
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ

Загальний фонд Спеціальний фонд Всього по фондах
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Додаток 4

до рішення Перечинської міської ради

від 03 лютого 2022 року №498

         грн

1 2 3 4 5 6 7

Дефіцит-профіцит -379 203,89 10 091 653,14 -9 894 800,00 -7 983 848,94 -10 274 003,89 2 107 804,20

Зміни обсягів готівкових коштів 379 203,89 -10 091 653,14 9 894 800,00 7 983 848,94 10 274 003,89 -2 107 804,20

На початок періоду 9 964 733,66 9 964 733,66 1 177 270,14 2 494 470,63 11 142 003,80 12 459 204,29

На кінець звітного періоду 665 965,77 11 703 107,70 202 034,14 2 632 739,53 867 999,91 14 335 847,23

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) -8 919 564,00 -8 122 117,84 8 919 564,00 8 122 117,84 0,00 0,00

Інші розрахунки -231 161,26 -231 161,26

Секретар міської ради                                                                    Галина ГАЄВСЬКА

Джерела фінансування бюджету міської територіальної громади за 2021 рік

Найменування 

Загальний фонд Спеціальний  фонд Всього по обох фондах

Уточнений 

план               

на 2021 рік 

Виконання                           

на звітну дату

Уточнений 

план                    

на 2021 рік

               

Виконання                        

на звітну дату

Уточнений 

план                         

на 2021 рік 

Виконання                      

на звітну дату
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Додаток 5

до рішення Перечинської міської ради

від 03 лютого 2022 року №498

На                

01.01.2021

На                

01.01.2022

%
 в

и
ко

н
ан

н
я 

н
а 

вк
аз

ан
и

й
 п

ер
іо

д

На            

01.01.2021

На            

01.01.2022

%
 в

и
ко

н
ан

н
я 

н
а 

вк
аз

ан
и

й
 п

ер
іо

д

На               

01.01.2021

На               

01.01.2022

%
 в

и
ко

н
ан

н
я 

н
а 

вк
аз

ан
и

й
 п

ер
іо

д

10000000 Податкові надходження  50 713 470,38 60 159 859,81 118,6 64 250,00 86 491,02 134,6 50 777 720,38 60 246 350,83 118,6

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  36 740 335,22 41 177 376,65 112,1 0,0 36 740 335,22 41 177 376,65 112,1

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 36 740 335,22 41 177 376,65 112,1 0,0 36 740 335,22 41 177 376,65 112,1

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати
34 790 361,17 39 190 270,32 112,6 0,0 34 790 361,17 39 190 270,32 112,6

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, 

що сплачується податковими агентами

1 745 944,56 1 752 174,89 100,4 0,0 1 745 944,56 1 752 174,89 100,4

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата
132 687,38 87 392,59 65,9 0,0 132 687,38 87 392,59 65,9

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами 

річного декларування
71 342,11 147 538,85 206,8 0,0 71 342,11 147 538,85 206,8

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 271 246,28 470 030,77 173,3 0,0 271 246,28 470 030,77 173,3

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 267 380,05 464 414,49 173,7 0,0 267 380,05 464 414,49 173,7

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої 

в порядку рубок головного користування 
62 034,30 93 576,30 150,8 0,0 62 034,30 93 576,30 150,8

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) 

205 345,75 370 838,19 180,6 0,0 205 345,75 370 838,19 180,6

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 3 866,23 5 616,28 145,3 0,0 3 866,23 5 616,28 145,3

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин 

загальнодержавного значення
3 866,23 5 616,28 145,3 0,0 3 866,23 5 616,28 145,3

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  2 256 381,54 2 624 677,43 116,3 0,0 2 256 381,54 2 624 677,43 116,3

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 307 517,81 371 295,53 120,7 0,0 307 517,81 371 295,53 120,7

14021900 Пальне 307 517,81 371 295,53 120,7 0,0 307 517,81 371 295,53 120,7

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 1 074 532,58 1 261 517,34 117,4 0,0 1 074 532,58 1 261 517,34 117,4

14031900 Пальне 1 074 532,58 1 261 517,34 117,4 0,0 1 074 532,58 1 261 517,34 117,4

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 
874 331,15 991 864,56 113,4 0,0 874 331,15 991 864,56 113,4

18000000
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим 

кодексом України
11 445 507,34 15 887 774,96 138,8 0,0 11 445 507,34 15 887 774,96 138,8

Звіт по виконанню бюджету міської територіальної громади за 2020 та 2021 роки

Код Найменування згідно з класифікацією бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Всього по фондах

Доходи
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18010000 Податок на майно 5 511 764,79 8 790 967,12 159,5 0,0 5 511 764,79 8 790 967,12 159,5

18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 
5 585,63 2 883,62 51,6 0,0 5 585,63 2 883,62 51,6

18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 
92 720,31 89 612,37 96,6 0,0 92 720,31 89 612,37 96,6

18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 
97 630,43 259 501,52 265,8 0,0 97 630,43 259 501,52 265,8

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 
290 564,90 356 838,80 122,8 0,0 290 564,90 356 838,80 122,8

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1 994 208,52 5 205 234,48 261,0 0,0 1 994 208,52 5 205 234,48 261,0

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 310 602,43 2 219 084,77 96,0 0,0 2 310 602,43 2 219 084,77 96,0

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 251 598,34 229 211,21 91,1 0,0 251 598,34 229 211,21 91,1

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 468 854,23 424 433,35 90,5 0,0 468 854,23 424 433,35 90,5

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 4 167,00 0,0 0,0 0,00 4 167,00 0,0

18030000 Туристичний збір 1 945,97 2 809,77 144,4 0,0 1 945,97 2 809,77 144,4

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 1 945,97 2 809,77 144,4 0,0 1 945,97 2 809,77 144,4

18050000 Єдиний податок  5 931 796,58 7 093 998,07 119,6 0,0 5 931 796,58 7 093 998,07 119,6

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 569 108,64 630 075,28 110,7 0,0 569 108,64 630 075,28 110,7

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 5 361 917,39 6 463 152,24 120,5 0,0 5 361 917,39 6 463 152,24 120,5

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків` 

770,55 770,55 100,0 0,0 770,55 770,55 100,0

19000000 Інші податки та збори 0,0 66335,55 86491,02 130,4 66335,55 86491,02 130,4

19010000 Екологічний податок 0,0 66335,55 86491,02 130,4 66335,55 86491,02 130,4

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне 

повітря двоокису вуглецю)

0,0 55991,24 59204,89 105,7 55991,24 59204,89 105,7

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 0,0 3336,91 23150,04 693,8 3336,91 23150,04 693,8

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 
0,0 7007,4 4136,09 59,0 7007,4 4136,09 59,0

20000000 Неподаткові надходження  755 162,15 1 512 313,33 200,3 2 481 905,10 3 582 149,48 144,3 3 237 067,25 5 094 462,81 157,4

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  67 682,00 20 562,00 30,4 76 530,01 0,0 144 212,01 20 562,00 14,3

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх 

об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на 

акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб

150,00 50,00 33,3 0,0 150,00 50,00 33,3

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного місцевого бюджету
150,00 50,00 33,3 0,0 150,00 50,00 33,3

21080000 Інші надходження  67 532,00 20 512,00 30,4 0,0 67 532,00 20 512,00 30,4

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 6 732,00 3 512,00 52,2 0,0 6 732,00 3 512,00 52,2

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
60 800,00 17 000,00 28,0 0,0 60 800,00 17 000,00 28,0

21110000
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва  
76 530,01 76 530,01 0,00 0,0

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 570 897,69 751 934,48 131,7 0,0 570 897,69 751 934,48 131,7

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 532 531,41 637 239,09 119,7 0,0 532 531,41 637 239,09 119,7

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 485 546,41 563 149,09 116,0 0,0 485 546,41 563 149,09 116,0

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень 
46 985,00 70 680,00 150,4 0,0 46 985,00 70 680,00 150,4

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл

0,00 3 410,00 0,0 0,0 0,00 3 410,00 0,0
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22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим державним майном  
20 864,79 91 382,09 438,0 0,0 20 864,79 91 382,09 438,0

22080400
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності
20 864,79 91 382,09 438,0 0,0 20 864,79 91 382,09 438,0

22090000 Державне мито  17 501,49 23 313,30 133,2 0,0 17 501,49 23 313,30 133,2

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі 

за оформлення документів на спадщину і дарування  
13 659,49 19 437,30 142,3 0,0 13 659,49 19 437,30 142,3

22090400
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 

паспортів громадян України  
3 842,00 3 876,00 100,9 0,0 3 842,00 3 876,00 100,9

24000000 Інші неподаткові надходження  116 582,46 739 816,85 634,6 14 487,05 25 098,03 173,2 131 069,51 764 914,88 583,6

24060000 Інші надходження  116 582,46 739 816,85 634,6 12 399,17 25 098,03 202,4 128 981,63 764 914,88 593,0

24060300 Інші надходження  116 582,46 734 794,82 630,3 0,0 116 582,46 734 794,82 630,3

24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
0,0 12 399,17 25 098,03 202,4 12 399,17 25 098,03 202,4

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, 

які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 

використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву 

5 022,03 0,0 0,0 0,00 5 022,03 0,0

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 2 087,88 0,0

25000000 Власні надходження бюджетних установ  0,0 2 390 888,04 3 557 051,45 148,8 2 390 888,04 3 557 051,45 148,8

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 
0,0 620 849,40 791 037,55 127,4 620 849,40 791 037,55 127,4

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 0,0 609 063,50 776 147,55 127,4 609 063,50 776 147,55 127,4

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 0,0 11 140,00 13 920,00 125,0 11 140,00 13 920,00 125,0

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна) 
0,0 645,90 970,00 150,2 645,90 970,00 150,2

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  0,0 1 770 038,64 2 766 013,90 156,3 1 770 038,64 2 766 013,90 156,3

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,0 1 756 566,38 2 757 075,38 157,0 1 756 566,38 2 757 075,38 157,0

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб 

та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з 

відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів

0,0 13 472,26 8 938,52 66,3 13 472,26 8 938,52 66,3

30000000 Доходи від операцій з капіталом  1 360,00 0,0 1 079 682,78 3 138 446,44 290,7 1 079 682,78 3 139 806,44 290,8

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  1 360,00 0,0 3 101,20 1 073 128,00 34603,6 3 101,20 1 074 488,00 34647,5

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою 

в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних 

цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 

1 200,00 0,0 0,0 0,00 1 200,00 0,0

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і 

грошові кошти, власники яких невідомі  

1 200,00 0,0 0,0 0,00 1 200,00 0,0

31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  160,00 0,0 0,0 0,00 160,00 0,0

31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності  
0,0 3 101,20 1 073 128,00 34603,6 3 101,20 1 073 128,00 34603,6

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 0,0 1 076 581,58 2 065 318,44 191,8 1 076 581,58 2 065 318,44 191,8

33010000 Кошти від продажу землі  0,0 1 076 581,58 2 065 318,44 191,8 1 076 581,58 2 065 318,44 191,8

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

0,0 1 076 581,58 2 065 318,44 191,8 1 076 581,58 2 065 318,44 191,8

40000000 Офіційні трансферти  35 127 282,97 44 488 932,89 126,7 350 000,00 0,0 35 127 282,97 44 838 932,89 127,6

41000000 Від органів державного управління  35 127 282,97 44 488 932,89 126,7 350 000,00 0,0 35 127 282,97 44 838 932,89 127,6

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 32 064 571,00 41 050 500,00 128,0 0,0 32 064 571,00 41 050 500,00 128,0

41032700
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми `Спроможна 

школа для кращих результатів`
1 995 300,00 0,0 0,0 0,00 1 995 300,00 0,0
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41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 29 217 200,00 37 515 200,00 128,4 0,0 29 217 200,00 37 515 200,00 128,4

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2 219 800,00 0,0

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій
627 571,00 1 540 000,00 245,4 0,0 627 571,00 1 540 000,00 245,4

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 912 600,00 616 700,00 67,6 0,0 912 600,00 616 700,00 67,6

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

912 600,00 486 700,00 53,3 0,0 912 600,00 486 700,00 53,3

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

130 000,00 0,0 0,0 0,00 130 000,00 0,0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 150 111,97 2 821 732,89 131,2 350 000,00 0,0 2 150 111,97 3 171 732,89 147,5

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції
1 855 600,00 0,0 0,0 0,00 1 855 600,00 0,0

41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду
202 500,00 0,0

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
82 300,00 134 400,00 163,3 0,0 82 300,00 134 400,00 163,3

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

597 702,00 378 093,00 63,3 0,0 597 702,00 378 093,00 63,3

41052900

Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах що 

підлягає урегулюванню згідно із Законом України `Про заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централ

0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0

41053000
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
508 474,97 0,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,0 350 000,00 0,0 0,00 350 000,00 0,0

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
453 639,89 0,0 0,0 0,00 453 639,89 0,0

41055700
Субвенція з місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток Закарпатської області 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
759 135,00 0,0

50000000 Цільові фонди  0,0 36 000,00 36 000,00 100,0 36 000,00 36 000,00 100,0

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  
0,0 36 000,00 36 000,00 100,0 36 000,00 36 000,00 100,0

 Усього ( без урахування трансфертів) 51 468 632,53 61 673 533,14 119,8 3 663 923,43 6 843 086,94 186,8 55 132 555,96 68 516 620,08 124,3

 Усього 86 595 915,50 106 162 466,03 122,6 3 663 923,43 7 193 086,94 196,3 90 259 838,93 113 355 552,97 125,6

01 Перечинська міська рада 20 303 306,80 18 456 009,95 90,9 1 572 420,14 7 461 904,61 474,5 21 875 726,94 25 917 914,56 118,5

0100 Державне управління 11 356 333,34 11 973 554,05 105,4 159 372,42 1 552 437,87 974,1 11 515 705,76 13 525 991,92 117,5

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

10 796 765,37 11 932 563,01 110,5 159 372,42 1 552 437,87 974,1 10 956 137,79 13 485 000,88 123,1

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 9 202,00 40 991,04 445,5 0,0 9 202,00 40 991,04 445,5

0110191 Проведення місцевих виборів 550 365,97 0,0

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 500 177,34 621 521,76 124,3 13 472,26 8 938,52 66,3 513 649,60 630 460,28 122,7

0113210 Організація та проведення громадських робіт 116 325,34 171 942,48 147,8 13 472,26 8 938,52 66,3 129 797,60 180 881,00 139,4

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 383 852,00 449 579,28 117,1 0,0 383 852,00 449 579,28 117,1

4000 Культура i мистецтво 84 694,10 217 268,94 256,5 229 373,75 0,0 84 694,10 446 642,69 527,4

0114040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 74 000,00 0,0 229 373,75 0,0 0,00 303 373,75 0,0

Видатки
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0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 84 694,10 143 268,94 169,2 0,0 84 694,10 143 268,94 169,2

5000 Фiзична культура i спорт 31 693,00 66 082,00 208,5 49 950,00 0,0 81 643,00 66 082,00 80,9

0115062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні
31 693,00 66 082,00 208,5 49 950,00 0,0 81 643,00 66 082,00 80,9

6000 Житлово-комунальне господарство 4 613 107,96 5 235 017,01 113,5 307 495,00 2 402 547,09 781,3 4 920 602,96 7 637 564,10 155,2

0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 169 797,90 196 867,47 115,9 0,0 169 797,90 196 867,47 115,9

0116014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 1 316 565,46 1 343 999,37 102,1 0,0 1 316 565,46 1 343 999,37 102,1

0116020
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
294 880,60 432 619,21 146,7 94 085,00 68 000,00 72,3 388 965,60 500 619,21 128,7

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 2 831 864,00 3 261 530,96 115,2 213 410,00 2 334 547,09 1093,9 3 045 274,00 5 596 078,05 183,8

7000 Економічна діяльність 843 008,88 231 603,06 27,5 812 226,16 3 012 892,12 370,9 1 655 235,04 3 244 495,18 196,0

0117130 Здійснення заходів із землеустрою 54 231,68 38 621,00 71,2 0,0 54 231,68 38 621,00 71,2

0117325 Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0,0 52 994,71 0,0 0,00 52 994,71 0,0

0117340 Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 0,0 15 836,10 0,00 0,0 15 836,10 0,00 0,0

0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,0 28 000,00 60 300,00 215,4 28 000,00 60 300,00 215,4

0117363
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій
0,0 290 184,95 1 884 714,97 649,5 290 184,95 1 884 714,97 649,5

0117461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету
783 686,00 191 705,00 24,5 186 371,45 0,0 970 057,45 191 705,00 19,8

0117650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 0,0 15 550,00 8 299,00 53,4 15 550,00 8 299,00 53,4

0117670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 71 650,00 0,0 71 650,00 0,00 0,0

0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 5 091,20 0,0 5 091,20 0,00 0,0

0117691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місце

0,0 161 735,86 0,00 0,0 161 735,86 0,00 0,0

0117700
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних 

держав, міжнародних організацій, донорських установ
1 277,06 0,0 42 897,80 1 006 583,44 2346,5 42 897,80 1 007 860,50 2349,4

8000 Інша діяльність 581 511,65 40 963,13 7,0 229 904,30 185 715,26 80,8 811 415,95 226 678,39 27,9

0118110
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха
443 716,65 166 900,00 0,0 610 616,65 0,00 0,0

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 70 695,00 30 763,13 43,5 43 640,00 0,0 70 695,00 74 403,13 105,2

0118311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,0 63 004,30 142 075,26 225,5 63 004,30 142 075,26 225,5

0118410 Фінансова підтримка засобів масової інформації 67 100,00 10 200,00 15,2 0,00 0,0 67 100,00 10 200,00 15,2

9000 Міжбюджетні трансферти 2 292 780,53 70 000,00 3,1 70 000,00 0,0 2 292 780,53 140 000,00 6,1

0119410
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції
2 219 800,00 0,0 2 219 800,00 0,00 0,0

0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 72 980,53 0,0 72 980,53 0,00 0,0

0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів
70 000,00 0,0 70 000,00 0,0 0,00 140 000,00 0,0

06 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 55 290 452,95 70 078 899,01 126,7 1 760 515,14 6 128 237,39 348,1 57 050 968,09 76 207 136,40 133,6

0100 Державне управління 2 476 568,78 2 395 255,95 96,7 18 000,00 0,0 2 494 568,78 2 395 255,95 96,0

0610160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах
2 476 568,78 2 395 255,95 96,7 18 000,00 0,0 2 494 568,78 2 395 255,95 96,0

1000 Освіта 50 550 965,40 63 158 541,71 124,9 900 398,43 5 987 180,04 664,9 51 451 363,83 69 145 721,75 134,4

0611010 Надання дошкільної освіти 12 187 963,63 13 346 872,64 109,5 296 265,01 495 513,72 167,3 12 484 228,64 13 842 386,36 110,9

0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 7 436 397,60 9 890 294,49 133,0 498 324,14 485 767,22 97,5 7 934 721,74 10 376 061,71 130,8

0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 27 174 340,58 34 188 601,89 125,8 0,0 27 174 340,58 34 188 601,89 125,8

0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0,0 2 374 735,00 0,0 0,00 2 374 735,00 0,0

0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 3 745 023,59 4 543 345,13 121,3 105 809,28 112 572,10 106,4 3 850 832,87 4 655 917,23 120,9

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти 7 240,00 1 810,00 25,0 0,0 7 240,00 1 810,00 25,0

0611151
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 

бюджету
61619,47 0,0 15 600,00 0,0 0,00 77 219,47 0,0
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0611152
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої 

субвенції
867416,25 0,0 0,0 0,00 867 416,25 0,0

0611171

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми `Спроможна школа для 

кращих результатів`

0,0 221700 0,0 0,00 221 700,00 0,0

0611172
Виконання заходів в рамках реалізації програми `Спроможна школа для кращих 

результатів` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
0,0 1 995 300,00 0,0 0,00 1 995 300,00 0,0

0611181

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська школа`

18300 0,0 24 599,00 0,0 0,00 42 899,00 0,0

0611182

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам

156700 0,0 221 393,00 0,0 0,00 378 093,00 0,0

0611200
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
83581,84 0,0 40 000,00 0,0 0,00 123581,84 0,0

0611210

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

4000 Культура i мистецтво 951 250,98 2 710 090,11 284,9 38 727,71 64 205,50 165,8 989 978,69 2 774 295,61 280,2

0614030 Забезпечення діяльності бібліотек 213 195,96 773 030,42 362,6 310,00 14 758,00 4760,6 213 505,96 787 788,42 369,0

0614040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 218 144,12 280 986,82 128,8 34 017,71 462,00 1,4 252 161,83 281 448,82 111,6

0614060
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів
519 910,90 1 656 072,87 318,5 4 400,00 48 985,50 1113,3 524 310,90 1 705 058,37 325,2

5000 Фiзична культура i спорт 1 311 667,79 1 815 011,24 138,4 340 749,00 76 851,85 22,6 1 652 416,79 1 891 863,09 114,5

0615031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл
1 311 667,79 1 744 999,24 133,0 340 749,00 46 863,85 13,8 1 652 416,79 1 791 863,09 108,4

0615062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні
70 012,00 0,0 29 988,00 0,0 0,00 100 000,00 0,0

7000 Економічна діяльність 462 640,00 0,0 462 640,00 0,00 0,0

0617363
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій
462 640,00 0,0 462 640,00 0,00 0,0

07
Відділ охорони здоров`я, соціального захисту населення Перечинської 

міської ради
1 907 063,94 5 821 598,51 305,3 7 122 417,33 1 270 193,88 17,8 9 029 481,27 7 091 792,39 78,5

0100 Державне управління 690 147,19 851 390,55 123,4 7 650,00 0,0 690 147,19 859 040,55 124,5

0710160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах
690 147,19 851 390,55 123,4 7 650,00 0,0 690 147,19 859 040,55 124,5

2000 Охорона здоров`я 528 576,59 3 977 900,13 752,6 49 000,00 0,0 528 576,59 4 026 900,13 761,8

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2 865 224,71 0,0 49 000,00 0,0 0,00 2 914 224,71 0,0

0712111
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги
42 939,31 203 376,46 473,6 0,0 42 939,31 203 376,46 473,6

0712144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 468 504,53 0,0 0,0 0,00 468 504,53 0,0

0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 485 637,28 440 794,43 90,8 0,0 485 637,28 440 794,43 90,8

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 688 340,16 992 307,83 144,2 407 595,25 421 692,09 103,5 1 095 935,41 1 413 999,92 129,0

0713035

Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців 

Перечинської міської територіальної громади) на залізничному транспорті 

приміського сполучення

30 000,00 0,0 0,0 0,00 30 000,00 0,0

0713104
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні 

до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
688 340,16 830 800,28 120,7 407 595,25 421 692,09 103,5 1 095 935,41 1 252 492,37 114,3

0713160

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

97 982,94 0,0 0,0 0,00 97 982,94 0,0

0713192
Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил
33 524,61 0,0 0,0 0,00 33 524,61 0,0

7000 Економічна діяльність 0,0 6 714 822,08 791 851,79 11,8 6 714 822,08 791 851,79 11,8

0717322 Будівництво-1 медичних установ та закладів 0,0 791 851,79 0,0 0,00 791 851,79 0,0
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0717367
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості
6 714 822,08 0,0 6 714 822,08 0,00 0,0

37 Фінансовий відділ Перечинської міської ради 1 664 305,42 0,0 316 600,00 0,0 0,00 1 980 905,42 0,0

0100 Державне управління 826 799,53 0,0 0,0 0,00 826 799,53 0,0

3710160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах
826 799,53 0,0 0,0 0,00 826 799,53 0,0

8000 Інша діяльність 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

3718710 Резервний фонд місцевого бюджету 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

9000 Міжбюджетні трансферти 837 505,89 0,0 316 600,00 0,0 0,00 1 154 105,89 0,0

3719490

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного 

періоду

837 505,89 0,0 2 500,00 0,0 0,00 840 005,89 0,0

3719760
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між 

територіальними громадами
0,0 100 000,00 0,0 0,00 100 000,00 0,0

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,0 214 100,00 0,0 0,00 214 100,00 0,0

 Усього 77 500 823,69 96 020 812,89 123,9 10 455 352,61 15 176 935,88 145,2 87 956 176,30 111 197 748,77 126,4

Секретар міської ради                                                                   Галина ГАЄВСЬКА
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Додаток 6

до рішення Перечинської міської ради

від 03 лютого 2022 року №498

грн

Уточнений план 

на рік 

Профінансовано 

січень-грудень

Касові видатки    

січень-грудень

Повернуто                     

до бюджету

0100000 Перечинська мiська рада Закарпатської областi 10 318 488,00 9 106 580,23 9 106 580,23 -

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління
Програма ефективного використання майна комунальної власності Перечинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки
48 000,00 40 991,0 40 991,0

0113210 Організація та проведення громадських робіт
Програма співфінансування оплачуваних громадських робіт у Перечинській 

міській територіальній громаді на 2021-2023 роки
248 000,00 171 942,5 171 942,5

0113242
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих 

верств населення Перечинської міської територіальної громади на 2021 - 2023 

роки

472 000,00 449 579,3 449 579,3

0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Програма розвитку культурно-масової роботи в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки
145 000,00 143 268,9 143 268,9

0115062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Програма розвитку фізичної культури та спорту в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки
85 000,00 66 082,0 66 082,0

0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
Програма фінансової підтримки КП "Комунальник" з питань розвитку житлово-

комунального господарства на 2021-2023 роки
-

0116013
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства

Програма фінансового забезпечення заходів пов’язаних з підсиленням 

водопостачання в Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2023 

роки

197 000,00 196 867,5 196 867,5

0116014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
Програма санітарного очищення та утримання елементів благоустрою на 

території Перечинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
1 344 000,00 1 343 999,4 1 343 999,4

0116020

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

Програма фінансової підтримки КП "Комунальник" з питань розвитку житлово-

комунального господарства на 2021-2023 роки
500 647,00 500 619,2 500 619,2

0116030 Організація благоустрою населених пунктів
Програма благоустрою Перечинської міської територіальної громади на 2021-

2023 роки
5 957 674,00 5 230 143,85 5 230 143,85

0116030 Організація благоустрою населених пунктів
Програма санітарного очищення та утримання елементів благоустрою на 

території Перечинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
372 000,00 365 934,2 365 934,2

0117130 Здійснення заходів із землеустрою
Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у Перечинській 

міській територіальній громаді на 2021-2023 роки
57 000,00 38 621,0 38 621,0

0117461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування 

державного та місцевого значення» у Перечинській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки

200 000,00 191 705,0 191 705,0

КПКВК Найменування місцевої програми

Всього по програмі

Інформація про фінансування програм із бюджету міської територіальної громади за 2021 рік

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
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0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма фінансового забезпечення заходів, щодо боротьби зі злочинністю та 

охорони громадського порядку на території Перечинської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки

150 500,00 74 403,1 74 403,1

0118311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
Екологічна програма здійснення природоохоронних заходів в Перечинській 

міській територіальній громаді на 2021-2023 роки
169 667,00 142 075,3 142 075,3

0118410 Фінансова підтримка засобів масової інформації
Програма забезпечення інформаційного простору у Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки
84 000,00 10 200,0 10 200,0

0118831
Надання довгострокових кредитів індивідуальним 

забудовникам житла на селі
Цільова програма "Власний дім" на 2021-2023 роки 148 000,00 148,0 148,0

0119800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської  

територіальної громади на 2021-2023 роки
10 000,00 10 000,00 10 000,00

0119800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

Комплексна Програма профілактики злочинності на території Перечинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки
50 000,00 50 000,00 50 000,00

0119800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

Програма заходів із забезпечення державної безпеки, протидії тероризму, 

контрабанді, корупції та організованій злочинності на 2021 рік
50 000,00 50 000,00 50 000,00

0119800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

Програма допомоги Перечинському районному територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки щодо забезпечення виконання заходів 

мобілізаційної підготовки, призову громадян України на строкову військову 

службу на 2021 рік

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

0600000
Вiддiл освiти, культури, сiм"ї, молодi та спорту 

Перечинської мiської ради
101 810,00 101 810,00 101 810,00 -

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма "Одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" у Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки

1 810,00 1 810,00 1 810,00

0615062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
Програма розвитку футболу у Перечинській міській територіальній громаді 100 000,00 100 000,00 100 000,00

0700000
Вiддiл охорони здоров"я, соцiального захисту населення 

та у справах дiтей Перечинської мiської ради
1 916 340,00 1 702 843,64 1 702 843,64 -

0712010
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

"Перечинська лікарня"
735 000,00 726 832,17 726 832,17

0712111

Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги

Програма стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної допомоги 

населенню Перечинської територіальної громади
15 000,00 14 976,00 14 976,00

0712144
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет

Програма для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що 

проживають на території Перечинської міської територіальної громади

 на 2021 рік

15 000,00 14 864,64 14 864,64

0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я

Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань у Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

451 000,00 440 794,43 440 794,43

0713035
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті

Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян 

(мешканців Перечинської міської територіальної громади) на залізничному 

транспорт

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

0713192

Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість

Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил
33 580,00 33 524,61 33 524,61
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0717322 Будівництво медичних установ та закладів
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

"Перечинська лікарня"
466 760,00 441 851,79 441 851,79

0717322 Будівництво медичних установ та закладів
Програма стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної допомоги 

населенню Перечинської територіальної громади
170 000,00 - -

УСЬОГО 12 336 638,00 10 911 233,87 10 911 233,87 -

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

10 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03 лютого 2022 року №499 

м.Перечин 

  

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 15 грудня 2021 року №440 «Про бюджет                                                               

міської територіальної громади на 2022 рік» 

 

07505000000 
                 (код бюджету) 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

висновок фінансового відділу Перечинської міської ради від 18.01.2022 року 

№21/01-12, 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); спрямування залишку коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що утворився на початок бюджетного періоду; 

спрямування залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду;  в межах змін загального обсягу 

видатків), 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 розподіл субвенції із місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 

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

6. Затвердити обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі 

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

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

додатком 6 до цього рішення. 

8. Затвердити обсяг субвенції із спеціального фонду бюджету міської 

територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком 6.1 до цього рішення.  

9.  Додатки 1 – 6, 1.1, 6.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

10. 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) 19 741 211,00 17 920 331,00 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 23 525 396,63

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
19 741 211,00 17 920 331,00 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 23 525 396,63

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 

регіоні

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

07505000000

код бюджету

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

усього
видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

Додаток 1              

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 03 лютого 2022 року №499    

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

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВК         

МБ

Код 

ФКВ         

МБ

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
оплата              

праці

усього 

у тому          

числі бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку
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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

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 

самоврядування, і місцевими органами 

виконавчої влади

- - - - - 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

110 000,00 110 000,00 - - - - - - - - - 110 000,00

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
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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

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
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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, територіальних громадах

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

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
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3710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах

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 108 256 044,00 106 335 164,00 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 6 698 224,63 116 365 479,63

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

2 507 444,00 2 507 444,00 147 000,00 - - 5 708 461,00 5 504 780,00 203 681,00 - - 5 504 780,00 8 215 905,00

0100000
Міська рада (головний 

розпорядник)
1 205 211,00 1 205 211,00 - - - 2 640 681,00 2 437 000,00 203 681,00 - - 2 437 000,00 3 845 892,00

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
1 205 211,00 1 205 211,00 - - - 2 640 681,00 2 437 000,00 203 681,00 - - 2 437 000,00 3 845 892,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

865 211,00 865 211,00 - - - 130 000,00 130 000,00 - - - 130 000,00 995 211,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління
- - - - - 49 000,00 49 000,00 - - - 49 000,00 49 000,00

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва
100 000,00 100 000,00 - - - - - - - - - 100 000,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

20 000,00 20 000,00 - - - - - - - - - 20 000,00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності 

водопровідно- каналізаційного 
100 000,00 100 000,00 - - - - - - - - - 100 000,00

I. Спрямування залишку коштів бюджету міської територіальної 

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

початок бюджетного періоду

усього
видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

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

Додаток 1.1                

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 03 лютого 2022 року №499    

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); спрямування залишку коштів субвенції                                                      з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок бюджетного періоду;                                   спрямування 

залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції,                                                                                         що утворився на 

початок бюджетного періоду; в межах змін загального обсягу видатків)
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
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0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
- - - - - 2 159 000,00 2 159 000,00 - - - 2 159 000,00 2 159 000,00

0117310 7310 0443
Будівництво-1 об'єктів житлово-

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

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

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

- - - - - 1 000,00 1 000,00 - - - 1 000,00 1 000,00

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 

самоврядування, і місцевими 

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

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів
- - - - - 73 181,00 - 73 181,00 - - - 73 181,00

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів масової 

інформації
10 000,00 10 000,00 10 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

110 000,00 110 000,00 - - - - - - - - - 110 000,00

0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту Перечинської 

мiської ради (головний 

розпорядник)

1 161 900,00 1 161 900,00 147 000,00 - - 1 942 600,00 1 942 600,00 - - - 1 942 600,00 3 104 500,00

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту Перечинської 

мiської ради (відповідальний 

виконавець)

1 161 900,00 1 161 900,00 147 000,00 - - 1 942 600,00 1 942 600,00 - - - 1 942 600,00 3 104 500,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

180 000,00 180 000,00 147 000,00 - - - - - - - - 180 000,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 150 000,00 150 000,00 - - - - - - - - - 150 000,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
350 000,00 350 000,00 - - - 1 912 600,00 1 912 600,00 - - - 1 912 600,00 2 262 600,00

0611080 1080 0960
Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами
- - - - - 30 000,00 30 000,00 - - - 30 000,00 30 000,00

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти
109 900,00 109 900,00 - - - - - - - - - 109 900,00
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0614040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
150 000,00 150 000,00 - - - - - - - - - 150 000,00

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

22 000,00 22 000,00 22 000,00

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)

140 333,00 140 333,00 - - - 1 070 000,00 1 070 000,00 - - - 1 070 000,00 1 210 333,00

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

Перечинської мiської ради 

(відповідальний виконавець)

140 333,00 140 333,00 - - - 1 070 000,00 1 070 000,00 - - - 1 070 000,00 1 210 333,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
100 000,00 100 000,00 - - - - - - - - - 100 000,00

0713032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 

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

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)

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

3710000

Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради (відповідальний 

виконавець)

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

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

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

0100000
Міська рада (головний 

розпорядник)
- - - - - 63 524,63 63 524,63 - - - 63 524,63 63 524,63

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
- - - - - 63 524,63 63 524,63 - - - 63 524,63 63 524,63

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

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

II. Спрямування залишку коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок 

бюджетного періоду
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- - - - - 92 820,00 92 820,00 - - - 92 820,00 92 820,00

0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту Перечинської 

мiської ради (головний 

розпорядник)

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

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту Перечинської 

мiської ради (відповідальний 

виконавець)

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

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

-70 000,00

0100000
Міська рада (головний 

розпорядник)
-100 000,00 -100 000,00 -70 000,00 - - - - - - - - -100 000,00

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
-100 000,00 -100 000,00 -70 000,00 - - - - - - - - -100 000,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

-100 000,00 -100 000,00 -70 000,00 - - - - - - - - -100 000,00

0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту Перечинської 

мiської ради (головний 

розпорядник)

100 000,00 100 000,00 - - - - - - - - - 100 000,00

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту Перечинської 

мiської ради (відповідальний 

виконавець)

100 000,00 100 000,00 - - - - - - - - - 100 000,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 40 000,00 40 000,00 40 000,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
10 000,00 10 000,00 - - - - - - - - - 10 000,00

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

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

Х Х Х УСЬОГО 2 507 444,00 2 507 444,00 77 000,00 - - 5 864 805,63 5 661 124,63 203 681,00 - - 5 661 124,63 8 372 249,63

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА

IV. В межах загального обсягу видатків бюжету міської територіальної 

громади

III. Спрямування залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду
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(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 8 372 249,63 2 507 444,00 5 864 805,63 5 661 124,63

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
8 372 249,63 2 507 444,00 5 864 805,63 5 661 124,63

208100 На початок періоду 13 333 733,99 11 703 107,70 1 630 626,29 1 319 411,47

208200 На кінець періоду 4 961 484,36 4 853 950,07 107 534,29 0,47

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

-4 341 713,63 4 341 713,63 4 341 713,63

Х Загальне фінансування 8 372 249,63 2 507 444,00 5 864 805,63 5 661 124,63

600000 Фінансування за активними операціями 8 372 249,63 2 507 444,00 5 864 805,63 5 661 124,63

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 8 372 249,63 2 507 444,00 5 864 805,63 5 661 124,63

602100 На початок періоду 13 333 733,99 11 703 107,70 1 630 626,29 1 319 411,47

602200 На кінець періоду 4 961 484,36 4 853 950,07 107 534,29 0,47

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

-4 341 713,63 4 341 713,63 4 341 713,63

Х Загальне фінансування 8 372 249,63 2 507 444,00 5 864 805,63 5 661 124,63

            Секретар міської  ради                                               Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 2                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 03 лютого 2022 року №499    

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2022 рік 

07505000000

 код бюджету

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання



 95  

      (грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Міська рада (головний розпорядник) Х Х 2 621 181,00 340 000,00 2 281 181,00 2 208 000,00

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
Х Х 2 621 181,00 340 000,00 2 281 181,00 2 208 000,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма ефективного використання майна комунальної власності                  

Перечинської  територіальної громади на 2021 - 2023рр.

Рішення від 

17.12.2020 №61      
49 000,00 49 000,00 49 000,00

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва

Програма розвитку культурно-масової роботи в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61      

(зі змінами)

100 000,00 100 000,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій,які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

Програма розвитку фізичної культури та спорту в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки 

Рішення від 

17.12.2020 №61
20 000,00 20 000,00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Програма фінансового забезпечення заходів пов’язаних з підсиленням 

водопостачання в Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2023 

роки

Рішення від 

17.12.2020 №61
100 000,00 100 000,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма благоустрою Перечинської міської територіальної громади на 2021-

2023 роки 

Рішення від 

17.12.2020 №61      

(зі змінами)

2 159 000,00 2 159 000,00 2 159 000,00

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів

Екологічна програма здійснення природоохоронних заходів  у Перечинській  

міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61      
73 181,00 73 181,00

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів масової 

інформації

Програма забезпечення інформаційного простору у Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61      
10 000,00 10 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

Х Х 110 000,00 110 000,00

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської  

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61
10 000,00 10 000,00

Комплексна Програма профілактики злочинності на території Перечинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61
50 000,00 50 000,00

Програма забезпечення державної безпеки в Ужгородському районі, матеріально-

технічного забезпечення Управління СБУ в Закарпатській області на 2022 рік 

Рішення від 

03.02.2022 №495  
50 000,00 50 000,00

0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi та 

спорту Перечинської мiської ради 

(головний розпорядник)

Х Х 359 900,00 359 900,00

Усього
Загальний             

фонд

Спеціальний фонд 

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

Додаток 3    

до рішення міської ради                                                                                                                                                                                             

від 03 лютого 2022 року №499    

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
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0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi та 

спорту Перечинської мiської ради 

(відповідальний виконавець)

Х Х 359 900,00 359 900,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Програма "Шкільний автобус" у Перечинській міській ТГ на 2022-2025 роки 
Рішення від 

03.02.2021 №495  
159 900,00 159 900,00

0615062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

Програма розвитку футболу Перечинської ТГ на 2021-2025 роки
Рішення від 

08.04.2021 №154
200 000,00 200 000,00

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення (головний 

розпорядник)

Х Х 1 200 000,00 130 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення Перечинської мiської 

ради (відповідальний виконавець)

Х Х 1 200 000,00 130 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області на 2022 

рік

Рішення від 

15.12.2021 №436
100 000,00 100 000,00

0713192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням  ветеранів і 

осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість

Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил, які проживають на території Перечинської  міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

Рішення від 

17.12.2020 №61     

(зі змінами)    

30 000,00 30 000,00

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
Х Х 1 070 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00

Програма стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної допомоги 

населенню Перечинської територіальної громади та відновлення матеріально-

технічної бази Комунального некомерційного підприємства «Перечинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2023 роки

Рішення від 

06.07.2021 №249     

(зі змінами)

170 000,00 170 000,00 170 000,00

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області на 2022 

рік

Рішення від 

15.12.2021 №436
900 000,00 900 000,00 900 000,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х 4 181 081,00 829 900,00 3 351 181,00 3 278 000,00

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА
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(грн.)

видатки 

споживання 

видатки            

розвитку

1 2 3 4 5 6 7

1 Перечинська міська рада - головний розпорядник коштів 110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00

1.1.
Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської  територіальної громади 

на 2021-2023 роки
10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

1.2.
Комплексна Програма профілактики злочинності на території Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки
50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

1.3.
Програма забезпечення державної безпеки в Ужгородському районі, матеріально-технічного 

забезпечення Управління СБУ в Закарпатській області на 2022 рік 
50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00

ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Закарпатській області - одержувач коштів

ГУНП в Закарпатській області - одержувач коштів 

Управління СБУ в Закарпатській області для потреб Перечинського міжрайонного відділу - 

одержувач коштів

Усього

 Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА                                      

Додаток 4                

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 03 лютого 2022 року №499    

Розподіл 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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(грн)

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код           

ТПКВК           

МБ

КФКВК 

МБ

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний 

період 

реалізації 

проекту, (рік 

початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

проекту, 

гривень

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету 

всього, гривень

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету у 

2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень 

готовності 

проекту на 

кінець 2022 

року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Міська рада (головний розпорядник) Х Х Х 1 578 962,01 162 524,63 Х

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
Х Х Х 1 578 962,01 162 524,63 Х

0117310 7310 0443
Будівництво-1 об'єктів житлово-

комунального господарства

Будівництво каналізації по вул.Духновича в 

м.Перечин
49 000,00 49 000,00

в тому числі:

проектні роботи 49 000,00 49 000,00

0117325 7325 0443
Будівництво-1 споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту

Будівництво спортивного майданчика в 

с.Ворочево, вул.Центральна
49 000,00 49 000,00

в тому числі:

проектні роботи 49 000,00 49 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

Будівництво спортивного майданчика зі 

штучним покриттям по вулиці с. Підгірянки, 10 в 

м.Перечин 

2021-2022 1 569 439,00 1 480 962,01 64 524,63 98,5

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення (головний 

розпорядник)

Х Х Х 1 070 000,00 1 070 000,00 Х

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення Перечинської 

мiської ради (відповідальний 

виконавець)

Х Х Х 1 070 000,00 1 070 000,00 Х

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
Х Х Х 1 189 265,00 1 070 000,00

Додаток 5             

до рішення міської ради                                                                                                                                                            

від 03 лютого 2022 року №499    

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році       

07505000000

код бюджету
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Реконструкція корпусу поліклініки під 

амбулаторію загальної практики сімейної 

медициниза адресою м.Перечин вул.Ужанська, 8

170 000,00 170 000,00

в тому числі:

проектні роботи 170 000,00 170 000,00

Реконструкція господарського корпусу під 

дитяче відділення КНП "Перечинська лікарня" 

Перечинської міської ради за адресою м.Перечин 

вул.Ужанська, 8

2021-2024 8 649 398,00 1 019 265,00 900 000,00 22,2

Х Х Х Х УСЬОГО Х Х 2 648 962,01 1 232 524,63 Х

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА
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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

-

3719760 9760 55 180,00

07503000000 55 180,00

Х Х 55 180,00

Х Х 0,00

Х Х 55 180,00

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

Усього

2

I. Трансферти до загального фонду бюджету

Додаток 6                  

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 03 лютого 2022 року №499    

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

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту
Усього

загальний фонд

спеціальний фонд

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

 Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА                                      

3

I. Трансферти із загального фонду бюджету

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

спеціальний фонд

Бюджет Полянської сільської територіальної громади

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів 

співробітництва між територіальними громадами

загальний фонд
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(грн)

спеціальний фонд 

джерела фінансового ресурсу

залишок коштів загального фонду 

на початок 2022 року

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) 

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів 

співробітництва між територіальними громадами 

1 2 3 4

1
Бюджет Полянської сільської 

територіальної громади
55 180,00 55 180,00

1.1

Співфінансування виготовлення проектно-

кошторисної документації по будівництву 

сміттєсортувального заводу на території 

Полянської сільської ради

55 180,00 55 180,00

х Усього 55 180,00 55 180,00

Додаток 6.1                 

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 03 лютого 2022 року №499                                                                                                                                         

Обсяг субвенції із спеціального фонду бюджету                                                                                      

міської територіальної громади на 2022 рік 

усього

 Секретар міської ради                                         Галина ГАЄВСЬКА                                                                                 

№ 

з/п

Назва адміністративно-територіальної одиниці

(найменування призначення субвенції)

07505000000

  код бюджету


