
Рішення 
2 пленарного засідання 

8 сесії 8 скликання  

286) Про зміну відомостей Перечинської дитячої музичної школи. 
287) Про затвердження передавального акту комісії з питань реорганізації 

Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарногонапрямку 

шляхом приєднання до Перечинського ліцею Перечинської міської ради 

Закарпатської області. 
288) Про внесення змін щодо видів діяльності Перечинського ліцею. 
289) Про затвердження Положення про дошкільний підрозділ філії опорного 

закладу Ворочівської початкової школи Перечинського ліцею. 
290) Про затвердження протоколу аукціону з продажу комунального майна. 
291) Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року №74 

«Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами від 11 

лютого, 08 квітня, 29 квітня, 20 травня,  14 червня, 6 липня, 29 липня 2021 
року). 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
2 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 31 серпня 2021 року №286 
         м.Перечин 
   
Про зміну відомостей Перечинської  
дитячої музичної школи  
  
Відповідно до ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.16 Закону України «Про культуру», Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України  
міська рада: 
  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Перейменувати «Перечинську дитячу музичну школу» в комунальний заклад 

«Перечинська школа мистецтв» Перечинської міської ради Закарпатської 

області (cкорочена назва закладу: «Перечинська школа мистецтв»). 
2. Визначити адресу юридичної особи комунального закладу «Перечинська 

школа мистецтв Перечинської міської ради Закарпатської області», як: 89200 
Закарпатська область, м. Перечин, вул. Ужгородська, 20. 

3. Внести зміни та затвердити Статут комунального закладу «Перечинська 

школа мистецтв» Перечинської міської ради Закарпатської області в новій 

редакції згідно додатку1 до даного рішення. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

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

населення, фізичної культури та спорту (Голова комісії: Гунка Ф.Ф.). 
 

Міський голова                                                             Іван ПОГОРІЛЯК 
  



З а т в е р д ж е н о                                                
                              Рішенням Перечинської міської ради 

Закарпатської області №286 
від «31» серпня 2021 р.  
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«ПЕРЕЧИНСЬКА ШКОЛА  МИСТЕЦТВ» 
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ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про культуру», «Про освіту», «Про позашкільну освіту, «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» і є документом, який 

визначає статус «Перечинської школи мистецтв» Перечинської міської ради Закарпатської 

області, форму власності, організаційно-правову форму, фінансування, правові та 

організаційні засади діяльності. 
1.2. Комунальний заклад «Перечинська школа мистецтв» Перечинської міської ради 

Закарпатської області (далі – Перечинська школа мистецтв, Школа) є комунальним 

закладом позашкільної освіти сфери культури і здійснює свою діяльність відповідно 

до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

культуру», інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

наказів Міністерства культури України, рішень засновників мистецьких шкіл, у тому числі 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятих в межах 

їх повноважень, визначених законами України, Положення про мистецьку школу, 

затвердженого наказом Міністерства культури України 09 серпня 2018 року № 686, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2018 року за № 1004/32456, а також 

цього Статуту. 
1.3. Форма власності – комунальна. 
1.4. Організаційно-правова форма – комунальний заклад. 
1.5. Комунальний заклад «Перечинська школа мистецтв» Перечинської міської ради 

Закарпатської області є юридичною особою публічного права, діє на підставі цього Статуту, 

затвердженого засновником, має самостійний кошторис, самостійний баланс, обслуговується 

бухгалтерією Органу управління, має круглу печатку зі своєю назвою, бланки зі своїми 

реквізитами. 
  1.6. Найменування закладу: 
Повна назва закладу: Комунальний заклад «Перечинська школа мистецтв» Перечинської 

міської ради Закарпатської області. 
Скорочена  назва закладу: «Перечинська школа мистецтв». 
       1.7. Юридична адреса Перечинської школи мистецтв: 89200 Закарпатська область, 

Ужгородський район, м. Перечин, вул. Ужгородська, 20. 
       1.8. Засновником Перечинської школи мистецтв є Перечинська міська рада 

Закарпатської, юридична адреса: 89200, Закарпатська область, місто Перечин, площа 

Народна,16, код ЄДРПОУ 04351274 (далі Засновник). 
1.9. Органом управління Перечинської школи мистецтв є відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради, юридична адреса: 89200, Закарпатська область, 

місто Перечин, вулиця Ужанська, 19 Б, код ЄДРПОУ 41625530 (далі – Орган управління). 
 

П. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ 

2.1. Перечинська школа мистецтв є закладом спеціалізованої мистецької освіти, яка надає 

початкову мистецьку освіту. 
2.2. Перечинська школа мистецтв провадить свою діяльність за такими напрямами 

позашкільної освіти: 
- художньо-естетичний, що забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття 

здобувачами практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері вітчизняної і світової 

культури та мистецтва; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17


- мистецький, що забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських 

компетентностей у процесі активної мистецької діяльності. 
2.3. Перечинська школа мистецтв організовує освітній процес за освітніми програмами 

елементарного, середнього (базового) та/або поглибленого підрівнів початкової мистецької 

освіти та за загальним мистецьким та/або початковим професійним спрямуваннями. 
Початкова мистецька освіта може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а 

також незалежно від здобуття рівня освіти. Компетентності, здобуті за освітніми програмами 

початкової мистецької освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні 

формальної освіти. 
Перечинська школа мистецтв може здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами 

початкової мистецької освіти для осіб з особливими освітніми потребами та інших громадян 

незалежно від віку відповідно до їхніх потреб і запитів. 
2.4. Школа здійснює навчання і виховання дітей у вільний час та інших категорій осіб. 
2.5. Інституційний аудит та громадська акредитація мистецької школи здійснюються на 

підставах та у порядку, визначених законодавством. 
2.6. Місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування забезпечують доступ 

до початкової мистецької освіти громадян за місцем проживання шляхом відкриття, 

утримання, матеріально-технічного забезпечення та фінансування мистецьких шкіл, їх філій 

та класів відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення. 
2.7. Школа надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань 

вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю, а для 

найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури і мистецтв. 
2.8. Мовою навчання в Школі є державна мова. 
2.9. Школа може мати рахунки у Державній казначейській службі України для надходження 

батьківської плати. 
2.10. Заклад проводить творчо-мистецьку, інформаційну, методичну, культурно-
просвітницьку роботу. 
 

Ш. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

3.1. Метою і основними завданнями Школи є: 
- виховання громадянина України; 
- вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, 

національних цінностей   українського народу, а також інших націй і народів; 
- естетичне виховання дітей та юнацтва; 
- навчання дітей, підлітків, а також за бажанням і повнолітніх громадян різних видів 

мистецтва; 
- створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку; 
- задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації; 
- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді; 
- задоволення духовних та естетичних потреб громадян. 
3.2. З метою виконання завдань, що стоять перед Перечинською школою мистецтв, та 

забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть 

створюватися різні відділення (музичні, художні, хореографічні, театральні, хорові тощо) та 

відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, струнно-
щипкових, духових та ударних інструментів, образотворчого та декоративно-вжиткового 



мистецтва, скульптури, класичного танцю, народного танцю, бального танцю, сучасного 

танцю, теоретичних дисциплін, театрального мистецтва, естрадного вокалу та інші). 
3.3. Перечинська школа мистецтв з метою виконання функцій, передбачених Статутом, може 

створювати відокремлені класи, в тому числі інклюзивні, які забезпечують надання послуг з 

початкової мистецької освіти за видами мистецтв або різним фахом. Відокремлені класи 

створюються з метою наближення місць навчання до дітей та громадян за місцем проживання. 

Відокремлені класи створюються за рішенням керівника мистецької школи, погодженим із 

засновником. Фінансове, матеріально-технічне та кадрове забезпечення діяльності 

відокремлених класів Школи здійснюється засновником в тому самому порядку, що й 

основного закладу. 
  3.4. Перечинська школа мистецтв може мати філії та структурні підрозділи. Рішення 

про їх створення приймається Засновником. 
3.5. Перечинська школа мистецтв може організовувати проведення педагогічної практики 

студентів вищих мистецьких навчальних закладів, може організовувати виконання замовлень 

підприємств, установ та організацій на виконання робіт. 
3.6. Перечинська школа мистецтв може організовувати роботу своїх відокремлених класів у 

приміщеннях закладів освіти, підприємств, організацій відповідно до укладених угод із 

зазначеними закладами та установами. 
  3.7. Перечинська школа мистецтв проводить методичну роботу, спрямовану на 

вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. 
3.8. Заклад  проводить роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 

напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитися у формі курсів, семінарів, 

майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними 

формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується 

директором школи і є підставою для проведення атестації. 
Перечинська школа мистецтв може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, 

закладам освіти, молодіжним, дитячим, громадським організаціям. 
3.9. Право вступу до Перечинської школи мистецтв мають громадяни України. Іноземці та 

особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до 

закладу в порядку, встановленому для громадян України. 
3.10. Зарахування учнів до Перечинської школи мистецтв може здійснюватися протягом 

навчального року як на безконкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або 

осіб, які їх замінюють. До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додається довідка 

медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у школі та копія свідоцтва про 

народження. 
           Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів 

визначаються педагогічною радою закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом 

директора школи. 
3.11. Термін навчання та вік вступників визначаються педагогічною радою відповідно до 

навчальних планів і програм. 
3.12. Документація Перечинської школи мистецтв, яка регламентує організацію та проведення 

навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури 

України. 
3.13.Ведення діловодства, звітності у Перечинській школі мистецтв здійснюється в порядку, 
визначеному нормативно-правовими актами. 
3.14. Перечинська школа мистецтв подає статистичні звіти у відповідності до вимог органів 

державної статистики. 



 
ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

4.1. Організація освітнього процесу в Перечинській школі мистецтв здійснюється відповідно 

до плану, який розробляється педагогічною радою та затверджується директором школи. 
4.2. План організації освітнього процесу визначає, зокрема, структуру навчального року, 

тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації 

освітнього процесу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, з дотриманням вимог 

частини першої статті 17 Закону України «Про позашкільну освіту». 
4.3. Формування контингенту учнів, комплектування навчальних груп та інших творчих 

об’єднань у мистецькій школі здійснюється у період з 01 до 15 вересня, що є робочим часом 

викладача. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні мистецька школа може працювати 

за окремим планом, затвердженим її директором. 
У зонах екологічного лиха місцевими органами влади або органами місцевого самоврядування 

може встановлюватися особливий режим роботи мистецької школи відповідно до 

законодавства. 
4.4. Освітній процес у закладі здійснюється за освітніми програмами. Освітня програма є 

єдиним комплексом освітніх компонентів, спланованих й організованих мистецькою школою 

з метою досягнення учнями результатів навчання (набуття компетентностей). 
4.5. Освітня програма містить вимоги до учнів, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою, перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, загальний обсяг 

навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти. 
4.6. Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного 

розвитку регіону, інтересів учнів, потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і 

дитячих громадських організацій та має передбачати освітні компоненти для вільного вибору 

здобувачів. 
4.7. Перечинська школа мистецтв може здійснювати освітній процес за власними, в тому числі 

наскрізними освітніми програмами, або типовими освітніми програмами, що затверджуються 

Мінкультури. Для осіб з особливими освітніми потребами мистецькою школою можуть 

розроблятися окремі освітні програми за підрівнями початкової мистецької освіти або до 

освітніх програм, за якими працює мистецька школа, може включатися корекційно-
розвитковий складник. 
4.8. На підставі освітньої програми Перечинська школа мистецтв складає та затверджує річний 

план роботи, навчальний план та розклад занять, що конкретизують організацію освітнього 

процесу. У річному плані роботи визначаються дати початку та завершення навчального року, 

канікулярні періоди, кількість навчальних тижнів, система організації освітнього процесу (за 

чвертями, семестрами, півріччями), форми роботи, інші особливості організації навчання в 

мистецькій школі. Перерви між навчальними заняттями є робочим часом педагогічного 

працівника. 
4.9. Розрахунок навчальних годин на кожного учня та загальної кількості годин, які 

фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету, здійснюється в межах загального 

обсягу годин інваріантного та варіативного складників освітньої програми, конкретизованого 

в навчальному плані. 
4.10. Освітній процес у Перечинській школі мистецтв здійснюється диференційовано 

відповідно до індивідуальних можливостей, запитів, інтересів, нахилів, здібностей учнів з 

урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я. 
4.11. Форми роботи, види, форми та перелік навчальних занять й освітньої діяльності, 

спрямованої на результати навчання здобувачів, види проведення контрольних заходів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14#n193


визначаються змістом початкової мистецької освіти, що розкривається в освітніх програмах 

Перечинської школи мистецтв та навчальних програмах навчальних дисциплін (предметів). 

Наповнюваність груп для опанування здобувачами окремих освітніх компонентів 

визначається освітніми програмами з дотриманням вимог до забезпечення якості початкової 

мистецької освіти. 
4.12. Процедура приймання учнів на навчання до Перечинської школи мистецтв, а також їх 

переведення з інших мистецьких шкіл, відрахування та поновлення на навчання визначається 

законодавством, статутом мистецької школи та планом організації освітнього процесу з 

урахуванням освітніх програм. 
4.13. Зарахування учнів на навчання за освітньою програмою здійснюється наказом директора 

на підставі укладеного договору про надання освітніх послуг. У договорі обов’язково 

зазначаються права й обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання обов’язків, 

передбачених договором, а також розмір та порядок внесення плати за навчання. 
4.14. Питання внутрішнього переведення учнів у Перечинській школі мистецтв, зарахування 

на освітні програми наступного підрівня початкової мистецької освіти та інші питання, 

пов’язані із здобуттям початкової мистецької освіти, вирішуються мистецькою школою в 

порядку, визначеному її статутом та планом організації освітнього процесу. 
4.15.Освітній процес у Перечинській школі мистецтв здійснюється диференційовано, 

відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з 

урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я. Освітній процес поєднує 

індивідуальні і колективні форми роботи: 
-  уроки (індивідуальні та групові); 
- індивідуальні та групові заняття, уроки; 
- репетиції; 
- перегляди навчальних робіт, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти, виставки; 
- лекції, бесіди, вікторини, екскурсії; 
- позаурочні заходи, а також форми, що передбачені статутом школи. 
4.16.Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних 

концертів, іспитів, перегляд навчальних робіт, вистав тощо) визначаються відділеннями або 

відділами закладу за рішенням педагогічної ради. 
4.17.Основною формою роботи є урок. Його тривалість визначається навчальними планами та 

програмами і становить для учнів віком: 
            від 5 до 6 років – 30 хвилин; 
            від 6 до 7 років – 35 хвилин; 
            старшого віку – 45 хвилин. 
      Перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника. 
      Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, 

що затверджуються заступником директора Школи. 
4.18.Відволікання учнів та викладачів на роботи та заходи, не пов’язані з навчально-виховним 

процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством України. 
4.19.Наповнюваність груп для опанування здобувачами окремих освітніх компонентів 

визначається освітніми програмами з дотриманням вимог до забезпечення якості початкової 

мистецької освіти. 
       Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком 

педагогічних годин. 



      Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани школи, обрані для 

організації навчального процесу. 
4.20. Оцінювання досягнутих учнями результатів навчання здійснюється в порядку і за 

критеріями, визначеними освітньою програмою. Основною формою оцінювання учня є 

характеристика результатів його навчання та порівняння їх з тими, що містяться у вимогах 

навчальних програм дисциплін (предметів) на відповідних етапах навчання. Підсумкове 

оцінювання результатів навчання учнів здійснюється після завершення опанування освітньої 

програми шляхом виставлення оцінок в балах. Освітньою програмою може бути встановлена 

інша система оцінювання результатів навчання учнів. 
4.21. Оцінки навчальних досягнень учнів виставляються викладачем на підставі семестрового 

оцінювання, з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з 

предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими. 
          Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться 

іспити (виконуються випускні роботи), виставляється екзаменаційною комісією (художньою 

радою) на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок (оцінок за випускні роботи). 
       Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше ніж за 5 днів до 

закінчення навчального року. 
       Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради. 
4.22. Питання, пов’язані із звільненням учнів від складання іспитів або перенесенням їх 

строків, вирішуються директором Перечинської школи мистецтв на підставі подання відділень 

(відділів) за наявності відповідних документів. 
4.23. Учні, які у повному обсязі виконали освітню програму та продемонстрували досягнення 

передбачених нею навчальних результатів, отримують свідоцтво про початкову мистецьку 

освіту за формою, затвердженою наказом Міністерства культури України. Свідоцтво має 

містити повне найменування мистецької школи відповідно до її статуту, назву освітньої 

програми, підрівня та спрямування початкової мистецької освіти, загальний обсяг навчальних 

годин та перелік й обсяг навчальних дисциплін (предметів), отриманих здобувачем під час 

опанування освітньої програми, та підсумкові оцінки. Свідоцтво підписує директор 

мистецької школи або особа, яка виконує його обов'язки на дату видачі документа. 
          Виготовлення документів про позашкільну освіту здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 
4.24. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних 

планів і програм, видається документ про позашкільну освіту на підставі річних оцінок, для 

випускників художнього відділу – за умови виконання випускної роботи. 
4.25.Учням випускних класів, які не виконали в повному обсязі навчальні плани і програми, 

видається довідка про навчання в школі. Для одержання документа про позашкільну освіту 

цим учням надається право повторного іспиту. Учням художнього відділення школи в разі 

невиконання випускної роботи надається право довиконати цю роботу. 
4.26.Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивчені всіх предметів за відповідний 

навчальний рік, нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». 
           Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділів. 
4.27. За рішенням директора Перечинської школи мистецтв виключення учня може 

проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців. 
4.28.Освітній процес у Перечинській школі мистецтв є вільним від втручання політичних 

партій, громадських, релігійних організацій. 
 
V.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 



5.1.Учасниками навчально-виховного процесу в Перечинській школі мистецтв є: учні, 

директор, заступник директора, викладачі, концертмейстери, спеціалісти, залучені до 

навчально-виховного процесу, батьки або особи, які їх заміняють, представники підприємств, 
установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі. 
 5.2. Учні Перечинської школи мистецтв мають гарантоване державою право на: 
- здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх здібностей, уподобань та інтересів; 
- добровільний вибір закладу та навчання певним видам мистецтва; 
- навчання декільком видам мистецтва або грі на декількох музичних інструментах; 
- безпечні й нешкідливі умови навчання та праці; 
- користування навчальною базою школи; 
- участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках тощо; 
- повноцінні за змістом та тривалістю заняття; 
- вільне вираження поглядів, переконань; 
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій 

педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність. 
5.3.Учні користуються правом внутрішньо шкільного переведення та переведення до іншого 

шкільного закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюються за наказом 

директора Перечинської школи мистецтв. 
5.4.Учні Школи зобов’язані: 
- опановувати знання, вміння, практичні навички; 
- підвищувати загальний культурний рівень; 
- дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими; 
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; 
- дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна; 
- дотримуватися вимог статуту. 
5.5.Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має 

вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює 

педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та 

психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в школі. 

Педагогічним працівником Перечинської школи мистецтв може бути також народний умілець 

з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності 

навчально-виховного процесу. 
5.6.Педагогічні працівники Перечинської школи мистецтв мають право на: 
-  вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації; 
- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією 

навчально-виховної роботи; 
- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями; 
- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства; 
- матеріальну допомогу на оздоровлення; 
- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не 

заборонена законодавством. 
5.7.Педагогічні працівники зобов’язані: 
  - виконувати навчальні плани і програми; 
- надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до 

індивідуальних можливостей, здібностей учнів; 
- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх задатків та 

запитів, а також збереженню здоров’я; 



- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм 

поведінки, дисциплінарних вимог; 
- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких 

форм фізичного, психічного насильства; 
- виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальної моралі; 
- берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя; 
- виховувати повагу до батьків, людей, старших за віком, до народних традицій і звичаїв; 
- духовних і культурних надбань українського народу; 
- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів 

загальнолюдської моралі; 
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність та  загальну культуру; 
- проводити роботу для  залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом; 
- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків; 
- дотримуватися вимог Статуту закладу, виконувати правила внутрішнього трудового 

розпорядку та посадові обов’язки; 
- брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, відділів, відділень, нарад, 

зборів, у заходах пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи; 
- виконувати накази і розпорядження керівників школи, відділу освіти, культури, сім'ї, молоді 

та спорту Перечинської міської ради, до сфери управління яких належить заклад. 
5.8.Викладачі, концертмейстери Перечинської школи мистецтв працюють відповідно до 

розкладу занять, затвердженого директором або заступником директора з навчальної – 
виховної  роботи. 
5.9.Педагогічні працівники підлягають атестації один раз на п’ять років, відповідно до 

чинного законодавства України. 
5.10.Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників Школи встановлюється 

директором Перечинської школи мистецтв згідно із законодавством. 
         Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників Перечинської школи 

мистецтв становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно 

до обсягу педагогічного навантаження. 
 Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни 

кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом 

у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року або за письмовою згодою 

педагогічного працівника згідно із законодавством України про працю. 
Перерозподіл педагогічного навантаження в Перечинській школі мистецтв здійснюється 

директором Школи, у зв’язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року 
Оплата праці працівників Перечинської школи мистецтв здійснюється відповідно до 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої 

влади в галузі освіти, Міністерства культури  України. 
5.11.Не допускається відволікання викладачів від виконання професійних обов’язків, крім 

випадків, передбачених законодавством. 
5.12.Батьки учнів та особи, що їх замінюють, мають право: 
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування 

школи за їх наявності; 
- звертатися до начальника відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради, керівництва закладу та органів громадського самоврядування цього закладу з 

питань навчання і виховання дітей; 



- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного 

процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи; 
- захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування школи у 

відповідних державних, судових органах. 
 

VІ. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 
 
6.1. Управління Школою здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав 

керівника закладу, Засновника, Уповноваженого органу управління та участі в управлінні 

трудового колективу. 
6.2. Керівництво Перечинської школи мистецтв здійснює директор, яким може бути тільки 

громадянин України, що має повну вищу  освіту і стаж педагогічної роботи не менше як три 

роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, 

встановленому Міністерством культури  України. 
6.3. Директор призначається за результатами конкурсного відбору на контрактній основі 

строком на 5 років і звільняється начальником відділу освіти, культури, сім’ї молоді та спорту 

Перечинської міської ради згідно з чинним законодавством.  
6.4. Директор Перечинської школи мистецтв: 
- здійснює керівництво колективом; 
- призначає на посади та звільняє з посад працівників Школи; 
- створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників викладацького складу; 
- організовує освітній процес; 
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань і навичок 

учнів; 
- створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціалізованої мистецької освіти; 
- забезпечує дотримання вимог щодо  санітарно-гігієнічних вимог, протипожежних норм, 

техніки безпеки; 
- розпоряджається в установленому порядку майном ; 
- вносить пропозиції щодо надбавок (за вислугу років), доплат ( за педагогічні, почесні, 

наукові звання), премій працівникам відповідно до чинного законодавства в межах фонду 

оплати праці, визначеному в кошторисі; 
- представляє Перечинську школу мистецтв в усіх підприємствах, установах й організаціях і 

відповідає перед Засновником за результати діяльності школи; 
- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, творчих спілок, працівників культурно-
просвітницьких закладів, підприємств, установ і організацій, інших юридичних або фізичних 

осіб у навчально-виховному процесі; 
- забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; 
- видає в межах своєї компетенції накази або розпорядження і контролює їх виконання; 
- затверджує посадові обов’язки працівників Перечинської школи мистецтв, а також 

застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення. 
6.5. Директор Перечинської школи мистецтв є головою педагогічної ради – постійно діючого 

колегіального органу управління школи. 
6.6. За відсутності директора обов’язки голови виконує заступник директора з навчальної – 
виховної роботи. 
Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається строком 

на один рік. 



6.7. Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників Перечинська школа мистецтв і 

створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення 

професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу. 
6.8. Педагогічна рада Перечинської школи мистецтв: 
- розглядає план навчально-виховної та методичної роботи Перечинської школи мистецтв; 
- заслуховує та обговорює доповіді, звіти директора Школи, його заступників, керівників 

відділів та окремих викладачів щодо стану навчально-виховної і методичної роботи в закладі; 
- розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних документів, які визначають 

організацію та зміст навчально-виховної роботи закладу; 
- визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,упровадження в освітній 

процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду; 
- приймає рішення про видачу документа про позашкільну освіту після закінчення школи, 

переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рік навчання, призначення 

переіспитів, виключення учнів із закладу, нагородження Похвальними листами; 
- обговорює заходи, пов’язані з проведенням набору учнів, визначає порядок і строки 

проведення вступних іспитів, прослуховування, вимоги до вступників; 
- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників; 
- вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи. 
6.9. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Перечинської школи 

мистецтв.  Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець 

навчального року, а також після кожної навчальної чверті. 
6.10. Органом громадського самоврядування Перечинської школи мистецтв є загальні збори 

трудового колективу. 
6.11. Рішенням загальних зборів створюється рада Перечинської школи мистецтв, що діє в 

період між загальними зборами. 
Кількість членів ради Школи визначається загальними зборами трудового колективу. 
До складу ради входять завідуючі відділами та  представники керівництва Перечинської 

школи мистецтв. 
Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення ради 

мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформляються протоколами. 
6.12. У Перечинській школі мистецтв, за рішенням загальних зборів або ради школи, можуть 

створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський або батьківський комітети, а також комісії, 

асоціації тощо. 
6.13. Директор Перечинської школи мистецтв не зобов’язаний виконувати рішення органів 

громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, нормативно-
правовим актам України, цьому Статуту. 
6.14. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв (споріднених 

інструментів) у Перечинській школі мистецтв  можуть створюватись відділи, керівники яких 

затверджуються наказом директора Перечинської школи мистецтв. 
            Відділи сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищенню якості 

викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, 

навчальних планів і програм. 
6.15.Державне управління Школою здійснюють: 
- центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері освіти; 
- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти; 



- інші центральні органи виконавчої влади,обласні державні адміністрації та підпорядковані 

їм органи управління, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти; 
- органи місцевого самоврядування. 
 

VІІ. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ 
 

7.1. Соціальні та трудові права працівників Перечинської школи мистецтв гарантуються  

чинним законодавством. 
7.2. Працівникам Перечинської школи мистецтв гарантується заробітна плата, передбачена 

законодавством України, відповідно до штатного розпису. 
7.3. Між директором та  трудовим колективом укладається колективний договір, який  регулює 

виробничі, трудові й економічні відносини трудового колективу з адміністрацією 

Перечинської школи мистецтв. 
7.4. Основною формою  здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори, які 

скликаються за необхідності, але не рідше, ніж один раз на рік. Загальні збори вважаються 

правочинними, якщо в них беруть участь не менше, ніж 2/3 працюючих членів трудового 

колективу.  
7.5.Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та  

приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.  
7.6. Трудовий колектив за поданням Директора або уповноваженого ним органу  затверджує 

правила внутрішнього трудового розпорядку.   
7.7. Питання охорони праці, встановлення пільг, виробничі, трудові та соціально-економічні 

відносини трудового колективу з адміністрацією Перечинської школи мистецтв регулюються 

колективним договором. 
7.8. Працівники Перечинської школи мистецтв зобов’язані дотримуватись правил 

внутрішнього розпорядку, охорони праці, виробничої гігієни та вести документацію, 

пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо).  
 

VІІІ .ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

 
8.1.Фінансово-господарська діяльність Перечинської школи мистецтв проводиться відповідно 

до законодавства та Статуту. 
8.2.Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та плати за 

навчання учнів. 
Основним джерелом фінансування Перечинської школи мистецтв є кошти міського бюджету. 

Бюджетні кошти спрямовані на виконання обраних Перечинською школою мистецтв 

навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, 

підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-
технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу. 
Фінансування Школи може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, 

не заборонених законодавством. 
Бюджетне фінансування Перечинської школи мистецтв не може зменшуватися або 

припинятися в разі наявності в школі додаткових джерел фінансування. 
Бюджетні асигнування на здійснення діяльності Перечинської школи мистецтв та 

позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством України, і використовуються виключно за призначенням. 
8.3.Розрахунок годин по Перечинській школі мистецтв складається на контингент учнів у 

відповідності до навчальних планів. 
             Основою розрахунку фонду заробітної плати є: 



- штатний розпис; 
- середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією; 
- кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин. 
8.4. Розмір плати за навчання учнів установлюється в порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України за погодженням Перечинської міської ради. 
8.5.Додатковим джерелом фінансування Перечинської школи мистецтв є: 
- кошти отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які 

можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.01.1997 р. №38 (із змінами і доповненнями), та Порядку надання 

платних послуг державними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом 

Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки 

України від 27.10.1997 №383-239-131 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

12.12.1997 за №596/2400; 
-  благодійні внески підприємств, установ, організацій та окремих громадян. 
Кошти, отримані Школою з додаткових джерел фінансування, використовуються для 

проводження діяльності, передбаченої Статутом. 
Установлення для Перечинської школи мистецтв  у будь-якій формі планових завдань з 

надання платних послуг не дозволяється. 
8.6. Доходи Перечинської школи мистецтв у вигляді коштів, матеріальних цінностей та 

нематеріальних активів, одержаних школою від здійснення або на здійснення діяльності, 

передбаченої Статутом, звільняються від оподаткування. 
8.7. Школа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право: 
- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких вона розташована; 
- розвивати власну матеріальну базу; 
- подавати на списання з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні 

активи, які стали непридатними; 
- володіти, користуватися  майном відповідно до законодавства та Статуту закладу; 
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту. 
8.8. Матеріально-технічна база Перечинської школи мистецтв включає приміщення, споруди, 

обладнання, засоби  зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме й нерухоме майно, 

що перебуває на правах, визначених Засновником, на підставі чинного законодавства України. 
8.9. Збитки, завдані Перечинській школі мистецтв внаслідок порушення прав юридичними та 

фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України. 

 

ІХ .  ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

9.1.  Перечинська школа мистецтв, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-
культурної бази, власних фінансових коштів, має право проводити міжнародний учнівський 

та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у 

міжнародних заходах. 
9.2. Школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з 

органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями  інших країн у встановленому 

законодавством порядку. 
 

Х.  ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 



          10.1. Державний контроль за діяльністю Перечинської школи мистецтв здійснюють 

Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури  та інформаційної політики 

України. 
          10.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Перечинської школи 

мистецтв є державна атестація школи, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

 
ХІ. Створення, реорганізація і ліквідація Перечинської школи мистецтв 

 
11.1. Створення, реорганізація та ліквідація Перечинської школи мистецтв здійснюється у 

порядку, визначеному чинним законодавством  України  або за рішенням суду. 
11.2. При реорганізації та ліквідації закладу працівникам, що вивільняються, гарантується 

дотримання їх прав й інтересів відповідно до законодавства України. 
11.3. У разі припинення діяльності Школи (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету. 
11.4. Школа  є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного 

реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи. 
 

ХІІ. Затвердження Статуту, доповнення і зміни до нього 
 
12.1. Статут Школи набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до 

чинного законодавства України.  
12.2. Внесення змін до Статуту оформлюється шляхом викладення його в новій редакції. 
12.3. Умови, які не передбачені цим Статутом, регламентуються чинним законодавством 

України та рішеннями Засновника. 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
2 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 31 серпня 2021 року №287 
         м.Перечин 
   
Про затвердження передавального 
акту комісії з питань реорганізації 
Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів 
суспільно-гуманітарного напрямку 
шляхом приєднання до Перечинського 
ліцею Перечинської міської ради  
Закарпатської області 
 

Керуючись абзацом 3 пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 25 Закону України «Про освіту», 

статтями 106, 107 Цивільного кодексу України, статтями 56, 59 Господарського 

кодексу України, статтею 17 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та із врахуванням 

рішення 2 пленарного засідання 7 сесії VIII скликання Перечинської міської ради 

від 14 червня 2021 року №224, Перечинська міська рада  
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити передавальний акт комісії з питань реорганізації 

Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку шляхом 

приєднання до Перечинського ліцею Перечинської міської ради Закарпатської 

області (додається).  
2. Начальнику відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради після прийняття рішення сесією Перечинської міської 

ради забезпечити здійснення остаточних організаційно-правових заходів щодо 

припинення юридичної особи - Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-
гуманітарного напрямку шляхом приєднання до Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області та подання відповідних 

документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про 

реорганізацію. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

спорту, охорони здоров та соціального захисту населення (Гунка Ф.Ф.) 
 

Міський голова                     Іван ПОГОРІЛЯК  



Додаток 

до рішення Перечинської міської ради 
Закарпатської області 
від 31 серпня 2021 року №287 

 
 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

20.08.2021                                                                                                       м.Перечин 

           Ми, що нижче підписалися, голова та члени комісії з реорганізації 

Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку, 

створеної відповідно до рішення 7сесії VІІІ скликання Перечинської міської ради 

Закарпатської області від 14.06.2021 року  № 224 «Про реорганізацію 

Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку шляхом 

приєднання її до Перечинського ліцею Перечинської міської ради Закарпатської 

області» у складі:  

Голова комісії: 

Дорогович Валерія Романівна - заступник директора Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2419803482) 

Члени комісії: 

Барзак Ольга Іванівна – начальник відділу освіти, культури, сім'ї,молоді та 

спорту Перечинської міської ради (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2536702541) 

Сікора Ростислав Зіновійович – начальник юридичного відділу Перечинської 

міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

3179400514 ) 

Герзанич Людмила Василівна – головний бухгалтер відділу освіти, культури, 

сім'ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 3088700267) 

Мулеса Марина Василівна – провідний спеціаліст-економіст відділу освіти, 

культури, сім'ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків 2726602446) 

Барч Лариса Михайлівна – заступник директора з господарської частини 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради Закарпатської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2532117209) 



Кутчак Магдалина Іванівна – головний спеціаліст з питань загальної середньої 

освіти (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2241003560) 

Ердик Наталія Михайлівна – провідний спеціаліст-фахівець з публічних 

закупівель (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

2716215004) 

Кость Віктор Вікторович – заступник директора з виховної роботи Перечинської 

гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 3114101875), 

керуючись ч.2,3ст. 107, ст. 108 Цивільного кодексу України, склали цей акт про 

наступне: 

 1. Правонаступництво щодо майна, усіх прав та обов’язків, залишків 

Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку (код 

ЄДРПОУ  26463157) після його реорганізації шляхом приєднання переходить 

правонаступнику – Перечинському  ліцею Перечинської міської ради 

Закарпатської області (код ЄДПРОУ 26463140).  (додаток 1,2) 

 2. Разом з майном Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-
гуманітарного напрямку до Перечинського  ліцею Перечинської міської ради 

Закарпатської області передається документація (додаток 3). 

3. Кредиторська та податкова заборгованості відсутні. 

 

Голова комісії                              __________      В.Дорогович 
 

Члени комісії:        
                                             __________      О.Барзак 

                                             __________      Р.Сікора 

                                             __________      Л.Герзанич 

                                             __________      М.Мулеса 

                                             __________       Л.Барч 

                                             __________       М.Кутчак 

                                             __________       Н.Ердик 

                                             __________       В.Кость 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
2 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 31 серпня 2021 року №288 
         м.Перечин 
   
Про внесення змін  
щодо видів діяльності 
Перечинського ліцею  
 
В результаті реорганізації  закладу дошкільної освіти «Ворочівський дошкільний 

навчальний заклад» та закладу освіти «Ворочівська загальноосвітня школа І 

ступеня» шляхом приєднання до Перечинського ліцею Перечинської міської 

ради Закарпатської області, керуючись п.4 ст.17 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», враховуючи рішення Перечинської міської ради від 10 жовтня 2019 

року №625 «Про створення опорного закладу та його філії” та рішення 

Перечинської міської ради від 07 листопада 2019 року №648 «Про внесення змін 

до рішення №625 від 10.10.2019рю «Про створення опорного закладу та його 

філії”,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Перечинська міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

1. Додати Перечинському ліцею Перечинської міської ради Закарпатської 

області такі види економічної діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010: 
85.10 Дошкільна освіта 
85.20 Початкова освіта 
2. Організацію виконання рішення покласти на керівника Перечинського ліцею 

Ф.Гунку. 
3. Визнати Перечинський ліцей Перечинської міської ради Закарпатської області 

правонаступником таких закладів освіти: Ворочівського дошкільного 

навчального закладу та Ворочівської загальноосвітньої школи І ступеня. 
 

Міський голова                                Іван ПОГОРІЛЯК  

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
2 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 31 серпня 2021 року №289 
         м.Перечин 
 
Про затвердження Положення  
про дошкільний підрозділ філії 
опорного закладу Ворочівської  
початкової школи Перечинського  
ліцею 

 
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Цивільним кодексом України, 

Господарським кодексом України, з метою забезпечення умов для рівного 

доступу до якісної освіти, підвищення рівня якості освіти, ефективного 

використання  наявних ресурсів, Перечинська міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про дошкільний підрозділ філії опорного закладу 

Ворочівської початкової школи Перечинського ліцею (додається). 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

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

Міський  голова                                                             Іван ПОГОРІЛЯК 
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І. Загальні положення 

 1.1. Це Положення визначає основні засади функціонування дошкільного 

підрозділу філії опорного закладу Ворочівської початкової школи 

Перечинського ліцею (надалі – Дошкільний підрозділ).  

1.2. Дошкільний підрозділ - не має статусу юридичної особи, не є відокремленим 

організаційно, ні територіально від Ворочівської початкової школи 

Перечинського ліцею і діє на підставі законодавства України, Статуту закладу 

освіти, Положення про філію та цього Положення, затвердженого засновником 

– Перечинською міською радою.  

1.3. Дошкільний підрозділ забезпечує здобуття дошкільної освіти, цілісний 

розвиток дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом 

виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок. 

 1.4. Дошкільний підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Положенням про заклад дошкільної освіти», затвердженим 

постановою Кабінету міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (зі 

змінами), іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету 

Міністрів, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних 

органів виконавчої влади, рішеннями органу місцевого самоврядування, 

Статутом закладу базової середньої освіти, Положенням про філію та цим 

Положенням.  

1.5. Дошкільний підрозділ створюється з метою формування єдиного освітнього 

простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і 

раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів закладу 

базової середньої освіти. 

 1.6. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Дошкільний підрозділ 

закладу освіти засновник. 

1.7. Головною метою діяльності Дошкільного підрозділу є забезпечення реалізації 

права дитини на здобуття дошкільної освіти, у тому числі, дітей з особливими 

освітніми потребами, відповідно до принципів інклюзивної освіти, задоволення 

потреб громадян у нагляді, розвитку, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей 

дошкільного віку.  

1.8.  Діяльність Закладу направлена на реалізацію державної політики в галузі 

дошкільної освіти; створення умов, збереження та зміцнення фізичного, 
розумового і духовного розвитку; формування їх особистості, розвиток творчих 



здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності 

продовжувати освіту. 

 1.9.  Основними завданнями діяльності Дошкільного підрозділу є:  
- задоволення потреб громадян в здобутті дітьми дошкільної освіти;  
- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам базового 

компоненту дошкільної освіти; 
- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання 

дітей, оптимального режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення 

здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення їх дотримання;  
- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, 

норм безпечної поведінки;  
- сприяння збереження та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному 

і фізичному розвитку дітей: 
- здійснення соціально – педагогічного патронату, взаємодії із сім’єю, 

поширення серед батьків або осіб, які їх замінюють, педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей дошкільного віку; 
- планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу;  
- формує освітню програму закладу;  
- забезпечує добір і розстановку кадрів;  
- відповідно до установчих документів утворює (відділення, групи);  
- додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально - технічну базу; 
 - здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.  

1.10. Дошкільний підрозділ несе відповідальність за:  
- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту»;  
- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, 

рівня і обсягу;  
- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально технічної 

бази.  

1.11. Режим роботи Структурного підрозділу п’ятиденний, із 8.000 до 18.30 годин.  

1.12. У разі необхідності режим роботи Закладу чи окремих груп може 

змінюватися за рішенням Засновника відповідно до законодавства України. 

  

ІІ. Організація навчально-виховного процесу 

2.1. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-



правовими актами, у тому числі цим Положенням, Статутом, Положенням про 

філію та правилами внутрішнього розпорядку закладу базової середньої освіти.  

2.2. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної 

освіти та реалізується згідно з програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку 

Міністерством освіти та науки України.  

2.3. Дошкільний підрозділ для здійснення навчально-виховного процесу має 

право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в 

установленому порядку Міністерством освіти і науки України. 

2.4. Основою для розроблення освітньої програми є Базовий компонент 

дошкільної освіти. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу 

базової середньої освіти. 

2.5. На основі освітньої програми складається та затверджується планом роботи, 

що конкретизує організацію освітнього процесу. План складається на 

навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою закладу 

базової середньої освіти та затверджується його директором.  

 2.6. Навчальний рік у Дошкільному підрозділі починається 1 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 

серпня.  

2.7. Дошкільний підрозділ відповідно до статутних цілей і завдань може 

надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою 

програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, у 

межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством 

освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я. Відмова батьків 

або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не 

може бути підставою для відрахування дитини. Платні послуги не можуть 

надаватися замість або в рамках Державної базової програми. 

 2.8. Структуру навчального року та режим роботи Дошкільного підрозділу 

складає завідувач філії та затверджує керівник закладу освіти.  

2.9. Прийом дітей здійснюється завідувачем філії Ворочівська початкова школа 

Перечинського ліцею, за погодженням з керівником закладу освіти протягом 

календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної 

довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може 

відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про 

епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.  



2.10. Під час прийому дитини завідувач філії зобов'язаний ознайомити батьків 

або осіб, що їх замінюють, із Статутом закладу освіти, Положенням про філію, 

цим Положенням, іншими документами, що регламентують його діяльність.  

2.11. Групи в Дошкільному підрозділі комплектуються за віковими ознаками. 

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового 

віку або з різницею у віці до одного року. Групи комплектуються відповідно до 

нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання 

дітей у закладах дошкільної освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які 

їх замінюють.  

2.12. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється щорічно наприкінці оздоровчого періоду, але 

не пізніше 31 серпня.  

2.13. За вихованцем зберігається місце у Дошкільному підрозділі у таких 

випадках: 
- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації; 
- у разі карантину в закладі; 
 - на час відпустки одного з батьків або осіб, які їх замінюють. 

2.14. Відрахування дитини із Дошкільного підрозділу може здійснюватися за 

заявою одного з батьків, на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, 

що виключає можливість її подальшого перебування у Закладі, у разі досягнення 

вихованцем станом на 1 вересня повних семи років, у разі невідвідування дитиною  

Закладу протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних 

причин. 
Забороняється відрахування дитини із Дошкільного підрозділу з інших підстав, 

ніж визначено цим пунктом. 

 2.15. Керівник Закладу зобов'язаний письмово із зазначенням причин повідомити 

одного з батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів до 

такого відрахування.  

2.16. Відрахування дитини із Закладу здійснюється відповідним наказом 

керівника.  

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу 

3.1.  Учасниками навчально-виховного процесу у Дошкільному підрозділі є діти 

дошкільного віку, педагогічні працівники, помічники вихователів, батьки або 

особи, які їх замінюють.  

3.2. На посаду педагогічного працівника Дошкільного підрозділу призначається 

особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю 



та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, а також фізичний і 

психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.  

 3.3. Педагогічні працівники Дошкільного підрозділу підлягають атестації, яка є 

обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років.  

3.4.  Педагогічні працівники Дошкільного підрозділу мають право:  
- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми; 
 - брати участь у роботі органів самоврядування закладу базової середньої освіти;  
- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;  
- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, 

пошукову роботу; 
 - вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу базової середньої освіти;  
- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 
 - на захист професійної честі та власної гідності.  
 
3.5.  Педагогічні працівники Дошкільного підрозділу зобов'язані:  
-  виконувати Статут закладу загальної середньої освіти, Положення про філію, 

Положення про Дошкільний підрозділ, правила внутрішнього розпорядку, умови 

трудового договору; 
 - дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати 

гідність дитини та її батьків; 
 -  забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства.  

3.6. Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників Дошкільного 

підрозділу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього 

розпорядку закладу загальної середньої освіти. 

 3.7. Працівники Дошкільного підрозділу несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно із законодавством.  

ІV. Управління структурним підрозділом 

4.1. Штатний розпис Дошкільного підрозділу є складовою штатного розпису 

закладу загальної середньої освіти, що розробляється і затверджується 

керівником закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів 

загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603 (далі - Типові 

штатні нормативи).  



4.2. Дошкільний підрозділ функціонує у складі філії опорного закладу 

Ворочівської початкової школи Перечинського ліцею, яку очолює завідувач 

філії. 

 4.3. Завідувач філії, педагогічні та інші працівники Дошкільного підрозділу 

дошкільної освіти є працівниками Перечинського ліцею Перечинської міської 

ради Закарпатської області.  

4.4. Педагогічні працівники Дошкільного підрозділу є членами педагогічної ради 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради Закарпатської області та беруть 

участь у його засіданнях.  

4.5. Методична робота Дошкільного підрозділу є складовою методичної роботи 

Перечинського ліцею. 

4.6. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування 

(загальні збори трудового колективу) Перечинського ліцею Перечинської 

міської ради Закарпатської області є обов’язковими для виконання Дошкільним 

підрозділом.  

V. Фінансування та матеріально-технічна база  
Дошкільного підрозділу 

5.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення Дошкільного 

підрозділу визначається Законами України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими 

актами України. 

 5.2. Фінансування Дошкільного підрозділу здійснюється відповідно до єдиного 

кошторису закладу базової середньої освіти його засновником або 

уповноваженим ним органом. 

 5.3.  Дошкільний підрозділ може залучати додаткові джерела фінансування, не 

заборонені законодавством.  

5.4. Дошкільний підрозділ може забезпечувати надання платних освітніх та 

інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада закладу базової середньої 

освіти відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися 

навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.  

5.5.  Майно закладу освіти перебуває у користуванні Дошкільного підрозділу на 

правах повного господарського відання або оперативного управління. 



 5.6. Ворочівська початкова школа Перечинського ліцею та її Дошкільний 

підрозділ можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі 

транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо. 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
2 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 31 серпня 2021 року №290 
         м.Перечин 
 
Про затвердження протоколу  
аукціону з продажу комунального майна 
 
  Розглянувши протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-
2021-07-28-000109-2 від 25.08.2021 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», селищна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-2021-07-

28-000109-2 від 25.08.2021 року. 
2. Здійснити приватизацію об’єкту нерухомого майна комунальної власності – 

будівлі їдальні,  загальної площею 438,6 м2 , розташованої за адресою: 

Закарпатська область, що знаходиться за адресою – м.Перечин, вул.Ужанська, 

30/5Ї, за результатами аукціону безпосередньо Приватному закладу «Гімназія 

імені П.Каталін Франгепан» (ЄДРПОУ 43697366) за запропонованою ним ціною 

лоту, в сумі: 236995,50 грн. (двісті тридцять шість тисяч дев’ятсот дев’яносто 

п’ять гривень  гривень 50 копійок) без ПДВ.  
3. Продати об’єкт нерухомого майна комунальної власності – будівлю їдальні,  

загальної площею 438,6 м2, розташованої за адресою: Закарпатська область, що 

знаходиться за адресою – м.Перечин, вул.Ужанська, 30/5Ї, за результатами 

аукціону безпосередньо Приватному закладу «Гімназія імені П.Каталін 

Франгепан» (ЄДРПОУ 43697366) за ціною в сумі 236995,50 грн. (двісті тридцять 

шість тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять гривень  гривень 50 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 їдальні,  загальною площею 438,6 м2, розташованої за адресою: 

Закарпатська область, що знаходиться за адресою – м.Перечин, вул.Ужанська, 

30/5Ї враховуючи дане рішення. 
5. Затвердити протокол про результати електронного аукціону №UA-PS-2021-08-

01-000022-2 від 30.08.2021 року. 
6. Здійснити приватизацію об’єкту нерухомого майна комунальної власності – 

будівлі їдальні,  загальної площею 468,9  м2 , розташованої за адресою: 

Закарпатська область, що знаходиться за адресою – м.Перечин, вул.Ужанська, 

30/4Д, за результатами аукціону безпосередньо Приватному закладу «Гімназія 

імені П.Каталін Франгепан» (ЄДРПОУ 43697366) за запропонованою ним ціною 

лоту, в сумі: 221672,00 грн. (двісті двадцять одна   тисяча шістсот сімдесят дві 

гривні 00 копійок) без ПДВ. 
7. Продати об’єкт нерухомого майна комунальної власності – будівлю їдальні,  

загальної площею 468,9  м2 , розташованої за адресою: Закарпатська область, що 

знаходиться за адресою – м.Перечин, вул.Ужанська, 30/4Д, за результатами 

аукціону безпосередньо _ Приватному закладу «Гімназія імені П.Каталін 

Франгепан» (ЄДРПОУ 43697366) за ціною в сумі 221672,00 грн. (двісті двадцять 

одна   тисяча шістсот сімдесят дві гривні 00 копійок) без ПДВ з урахуванням 

сплаченого гарантійного внеску та з такими зобов’язаннями: 
7.1 Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 26 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна» від 18 січня 2018 року 

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

купівлі-продажу об’єкта приватизації здійснюються за рахунок покупця 

(необхідність нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 

нерухомого майна передбачена статтею 657 Цивільного кодексу України). 
7.2 Відповідно до частини 2 ст.26 Закону України «Про приватизацію 

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

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

передбачених цим Законом об’єкта приватизації покупець відшкодовує 

органу приватизації. 
8. Доручити Перечинському міському голові укласти договір купівлі-продажу 

будівлі їдальні,  загальною площею 468,9  м2 , розташованої за адресою: 

Закарпатська область, що знаходиться за адресою – м.Перечин, вул.Ужанська, 

30/4Д враховуючи дане рішення. 
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (Голова комісії:Кравець В.В.). 
 
Міський голова                                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
2 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 31 серпня 2021 року №291 
      м.Перечин 
  
Про внесення змін до рішення міської ради  
від 24 грудня 2020 року №74 «Про бюджет                                                               

міської територіальної громади на 2021 рік»  
(зі змінами від 11 лютого, 08 квітня,  
29 квітня, 20 травня, 14 червня, 06 липня,  
29 липня 2021 року) 

 
07505000000 

                 (код бюджету) 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 06.08.2021 №744, 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2021 рік: 
доходів бюджету міської територіальної громади згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 
видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік за 

головними розпорядниками коштів (у межах змін до обсягу доходів, загального 

обсягу видатків), згідно з додатком 3.1 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 бюджету 

міської територіальної громади на 2021 рік» – «Розподіл видатків бюджету 

міської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками 

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

бюджету міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.  
4. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з 

додатком 4 до цього рішення. 



5. Затвердити зміни до обсягу субвенцій із спеціального фонду бюджету 

міської територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 4.1 до цього 

рішення.  
6. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міської 

територіальної громади на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, 

реставрацію та капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році згідно з додатком 5 до цього 

рішення. 
7. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної 

громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році згідно з додатком 6 до 

цього рішення. 
8. Додатки 1 – 6, 3.1, 4.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
9. 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 

  



 

07505000000
код бюджету

( грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

30000000 Доходи від операцій з капіталом  29 588,00 0,00 29 588,00 29 588,00

33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних 

активів 
29 588,00 0,00 29 588,00 29 588,00

33010000 Кошти від продажу землі  29 588,00 0,00 29 588,00 29 588,00

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

29 588,00 0,00 29 588,00 29 588,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) 
29 588,00 0,00 29 588,00 29 588,00

40000000 Офіційні трансферти  82 100,00 82 100,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  82 100,00 82 100,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
82 100,00 82 100,00 0,00 0,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

82 100,00 82 100,00 0,00 0,00

Х Разом доходів 111 688,00 82 100,00 29 588,00 29 588,00

Секретар міської ради                                                                 Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 1                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 31 серпня 2021 року №291                                                               

Зміни до обсягу доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



 

  

07505000000
код бюджету

(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -14 100 14 100 14 100

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
-14 100 14 100 14 100

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

-14 100 14 100 14 100

Х Загальне фінансування -14 100 14 100 14 100

600000 Фінансування за активними операціями -14 100 14 100 14 100

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів -14 100 14 100 14 100

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

-14 100 14 100 14 100

Х Загальне фінансування -14 100 14 100 14 100

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

            Секретар міської  ради                                               Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 2                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 31 серпня 2021 року №291                                                                                                                                                                  

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2021 рік 

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



 

07505000000
код бюджету

 (грн) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 01 Міська рада (головний розпорядник) 20 301 026,00 18 261 939,00 9 649 938,00 1 581 392,00 2 039 087,00 5 542 073,00 5 336 406,00 205 667,00 5 336 406,00 25 843 099,00

0110000 01
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
20 301 026,00 18 261 939,00 9 649 938,00 1 581 392,00 2 039 087,00 5 542 073,00 5 336 406,00 205 667,00 5 336 406,00 25 843 099,00

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

13 078 104,00 13 078 104,00 9 491 788,00 719 890,00 436 933,00 436 933,00 436 933,00 13 515 037,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління
48 000,00 48 000,00 48 000,00

0113210 3210 1050
Організація та проведення 

громадських робіт
248 000,00 248 000,00 158 150,00 248 000,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
427 000,00 427 000,00 427 000,00

0114040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
61 000,00 61 000,00 61 000,00

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва
115 000,00 115 000,00 115 000,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

70 000,00 70 000,00 70 000,00

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду
150 000,00 150 000,00 150 000,00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності 

водопровідно- каналізаційного 
296 000,00 296 000,00 296 000,00

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення 

сміття і відходів
1 314 000,00 1 314 000,00 1 314 000,00

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

353 087,00 353 087,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 411 087,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
3 738 835,00 3 366 835,00 861 502,00 372 000,00 2 510 399,00 2 510 399,00 2 510 399,00 6 249 234,00

усього
видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

Разом

оплата              праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

усього 

у тому          

числі бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

Додаток 3              

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 31 серпня 2021 року №291             

Розподіл видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВКМБ

Код 

ФКВМБ 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

Загальний фонд



 

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

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

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

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

2 072 074,00 2 072 074,00 2 072 074,00 2 072 074,00

в т.ч. за рахунок коштів субвенції з 

місцевого бюджету на соціально-

економічний розвиток Закарпатської 

області за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

468 950,00 468 950,00 468 950,00 468 950,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автгомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

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

0117650 7650 0490
Проведення експертної  грошової  

оцінки  земельної ділянки чи права на 

неї

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

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 

36 000,00 36 000,00 36 000,00

0117700 7700 0133

Реалізація програм допомоги і 

грантів Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних 

організацій, донорських установ

5 000,00 5 000,00 5 000,00

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
169 667,00 169 667,00 169 667,00

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів 

масової інформації
30 000,00 30 000,00 30 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

60 000,00 60 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 140 000,00

0600000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту (головний розпорядник)
74 520 080,00 74 520 080,00 57 394 274,00 2 231 510,00 2 539 317,00 1 450 336,00 1 088 981,00 241 411,00 1 450 336,00 77 059 397,00

0610000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту (відповідальний 

виконавець)

74 520 080,00 74 520 080,00 57 394 274,00 2 231 510,00 2 539 317,00 1 450 336,00 1 088 981,00 241 411,00 1 450 336,00 77 059 397,00



 

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

2 334 358,00 2 334 358,00 1 795 203,00 77 205,00 2 334 358,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 12 770 892,00 12 770 892,00 9 300 110,00 716 443,00 750 000,00 750 000,00 13 520 892,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
9 995 166,00 9 995 166,00 6 803 141,00 782 907,00 102 370,00 49 000,00 53 370,00 49 000,00 10 097 536,00

в т.ч. за рахунок додаткової дотації 486 700,00 486 700,00 398 934,00 486 700,00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
37 515 200,00 37 515 200,00 30 750 160,00 37 515 200,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

0611080 1080 0960
Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами
4 657 953,00 4 657 953,00 3 803 241,00 285 611,00 285 611,00 241 411,00 4 943 564,00

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти
1 810,00 1 810,00 1 810,00

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету

100 000,00 100 000,00 62 000,00 100 000,00

0611152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції 

1 855 600,00 1 855 600,00 1 520 984,00 1 855 600,00

0611181 1181 0990

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 18 500,00 24 600,00 24 600,00 24 600,00 43 100,00

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам

247 900,00 247 900,00 7 460,00 221 400,00 221 400,00 221 400,00 469 300,00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

94 400,00 94 400,00 73 280,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 134 400,00

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку 

коштів за субвенцією з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 

потребами

18 195,00 18 195,00 14 915,00 18 195,00

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 919 409,00 919 409,00 663 155,00 100 000,00 919 409,00



 

0614040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
293 845,00 293 845,00 194 570,00 51 050,00 293 845,00

0614060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

1 884 245,00 1 884 245,00 1 068 982,00 414 865,00 65 336,00 65 336,00 65 336,00 1 949 581,00

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1 762 607,00 1 762 607,00 1 399 073,00 27 040,00 1 762 607,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00

0700000 07

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення та у 

справах дітей (головний 

розпорядник) 

6 757 260,00 6 757 260,00 1 334 123,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 7 107 260,00

0710000 07

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення та у 

справах дітей (відповідальний 

виконавець) 

6 757 260,00 6 757 260,00 1 334 123,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 7 107 260,00

0710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

827 294,00 827 294,00 654 553,00 827 294,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
3 671 467,00 3 671 467,00 3 671 467,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

240 000,00 240 000,00 240 000,00

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

503 300,00 503 300,00 503 300,00

в т.ч. субвенція з місцевого бюджету 

на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони 

здоров'я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

503 300,00 503 300,00 503 300,00

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я
466 000,00 466 000,00 466 000,00

0713035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті

15 000,00 15 000,00 15 000,00

0713104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю

842 719,00 842 719,00 679 570,00 842 719,00

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

157 900,00 157 900,00 157 900,00



 

 

 

 

  

0713192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням  ветеранів 

і осіб з інвалідністю, діяльність яких 

має соціальну спрямованість

33 580,00 33 580,00 33 580,00

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00

0717368 7368 0490
Виконання інвестиційних проектів за 

рахунок субвенцій з інших бюджетів
0,00

3700000 37
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник) 
1 813 005,89 875 500,00 681 000,00 837 505,89 316 600,00 314 100,00 316 600,00 2 129 605,89

3710000 37
Фінансовий відділ (відповідальний 

виконавець) 
1 813 005,89 875 500,00 681 000,00 837 505,89 316 600,00 314 100,00 316 600,00 2 129 605,89

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

875 500,00 875 500,00 681 000,00 875 500,00

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

3719490 9490 0180

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 2 500,00 2 500,00 840 005,89

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 214 100,00 214 100,00 214 100,00 214 100,00

3719760 9760 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію проектів 

співробітництва між 

територіальними громадами

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Х Х Х УСЬОГО 103 391 371,89 ############ 69 059 335,00 3 812 902,00 2 876 592,89 8 747 990,00 7 450 842,00 1 294 648,00 241 411,00 7 453 342,00 112 139 361,89

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА



 

 (грн.) 

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

82 100,00 82 100,00 29 588,00 29 588,00 29 588,00 111 688,00

0100000 01 Міська рада (головний розпорядник) 29 588,00 29 588,00 29 588,00 29 588,00

0110000 01
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
29 588,00 29 588,00 29 588,00 29 588,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

29 588,00 29 588,00 29 588,00 29 588,00

0600000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту (головний розпорядник)
82 100,00 82 100,00 82 100,00

0610000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту (відповідальний виконавець)
82 100,00 82 100,00 82 100,00

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам

82 100,00 82 100,00 82 100,00

-14 100,00 -37 840,00 23 740,00 14 100,00 14 100,00 14 100,00

0100000 01 Міська рада (головний розпорядник) -23 740,00 23 740,00

0110000 01
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
-23 740,00 23 740,00

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги

23 740,00 23 740,00 23 740,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
-23 740,00 -23 740,00 -23 740,00

0600000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту (головний розпорядник)
-14 100,00 -14 100,00 -14 100,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

усього 

у тому          

числі бюджет 

розвитку

Додаток 3.1                

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 31 серпня 2021 року №291              

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів                                                                                                                                   

(у межах змін до обсягу доходів, загального обсягу видатків)
07505000000
(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВКМ

Б

Разом

Код 

ФКВМ

Б

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів:

усього
видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку
комунальні 

послуги та 

енергоносії

II. В межах загального обсягу видатків бюжету міської територіальної 

громади

І. У межах змін до обсягу доходів

видатки 

розвиткуоплата              

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

видатки 

споживання

з  них



 

0610000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту (відповідальний виконавець)
-14 100,00 -14 100,00 -14 100,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
-14 100,00 -14 100,00 -14 100,00

0700000 07
Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(головний розпорядник) 

0710000 07
Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(відповідальний виконавець) 

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00

0717368 7368 0490
Виконання інвестиційних проектів за 

рахунок субвенцій з інших бюджетів
-350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 ##########

3700000 37
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник) 
14 100,00 14 100,00 14 100,00 14 100,00

3710000 37
Фінансовий відділ (відповідальний 

виконавець) 
14 100,00 14 100,00 14 100,00 14 100,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 14 100,00 14 100,00 14 100,00 14 100,00

Х Х Х УСЬОГО 68 000,00 44 260,00 23 740,00 43 688,00 43 688,00 43 688,00 111 688,00

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА



 

 

  

07505000000
код бюджету

(грн)

1 3

41051400 82 100,00

07100000000 82 100,00

0,00

Х 82 100,00

Х 82 100,00

Х 0,00

(грн)

1 2 4

0,00

3719770 9770 14 100,00

07100000000 14 100,00

Х Х 0,00
Х Х 0,00
Х Х 14 100,00

 Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА                                      

3

I. Трансферти із загального фонду бюджету

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

спеціальний фонд

Обласний бюджет Закарпатської області

Інші субвенції з місцевого бюджету

загальний фонд

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

Додаток 4                  

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 31 серпня 2021 року №291                                                                                  

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 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

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

Усього

2

I. Трансферти до загального фонду бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

Обласний бюджет Закарпатської області



 

грн.

спеціальний фонд 

Інша субвенція з місцевого 

бюджету 

1 Обласний бюджет Закарпатської області 14 100,00 14 100,00

1.1

Співфінансування придбання ноутбуків для 

педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти та їх філій для організації 

дистанційного навчання

14 100,00 14 100,00

14 100,00 14 100,00Усього

 Секретар міської ради                                              Галина ГАЄВСЬКА                                                                                 

перерозподіл призначень  

відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту

джерела фінансового ресурсу

Додаток 4.1                 

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 31 серпня 2021 року №291                                                                                                                                                                

Зміни до обсягу субвенцій із спеціального фонду бюджету                                                                                      

міської територіальної громади на 2021 рік 

№ 

з/п

Назва адміністративно-територіальної одиниці

(найменування призначення субвенції)
всього



 

 

(грн)

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 об’єкта будівництва/вид будівельних 

робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку 

і 

завершення)

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетног

о періоду, 

%

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

обєкта у 

бюджетному 

періоді,  

гривень

Рівень  

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 01 Міська рада (головний розпорядник) 29 588,00

0110000 01 Міська рада (відповідальний виконавець) 29 588,00

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 1 569 439,00 0 29 588,00 2

0600000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту (головний розпорядник)
Х Х Х Х 0,00 Х

0610000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту (відповідальний виконавець)
Х Х Х Х 0,00 Х

0614060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

Х Х Х 0,00 Х

Виготовлення та експертиза  робочого проєкту 

на «Реконструкцію електрощитового обладнання 

в будівлі будинку культури і дозвілля по вул.. 

Ужгородська,20 в м.Перечин Ужгородського 

району Закарпатської області»

2021 0 -9 095,00 0

Додаток 5             

до рішення міської ради                                                                                                                                                            

від 31 серпня 2021 року №291             

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міської територіальної громади на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, реставрацію та 

капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році        

07505000000
код бюджету



 

  

Виготовлення та експертиза  робочого проєкту 

на «Капітальний ремонт електрощитового 

обладнання в будівлі будинку культури і дозвілля 

по вул.. Ужгородська,20 в м.Перечин 

Ужгородського району Закарпатської області»

2021 0 9 095,00 0

0700000 07
Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(головний розпорядник) 

0710000 07
Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(відповідальний виконавець) 

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів

Капітальний ремонт будівлі Перечинської ЦРЛ 

(заміна вікон та дверей) в м. Перечин
2019-2022 1 027 306,00 30 350 000,00 64

0717368 7368 0490
Виконання інвестиційних проектів за 

рахунок субвенцій з інших бюджетів

Капітальний ремонт будівлі Перечинської ЦРЛ 

(заміна вікон та дверей) в м. Перечин
2019-2022 1 027 306,00 30 -350 000,00 64

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х 29 588,00 Х

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА



 

      (грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 01 Міська рада (головний розпорядник)

0110000 01 Міська рада (відповідальний виконавець) 

0116020 6020 0620

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 2021-2023роки» 

Рішення від 

17.12.2020 №61      

(зі змінами)

23 740,00 23 740,00

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)

-23 740,00 -23 740,00

0700000 07
Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(головний розпорядник) 

0710000 07
Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(відповідальний виконавець) 

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області на 

2021 рік

Рішення від 

11.02.2021 №104    

(зі змінами)

350 000,00 350 000,00 350 000,00

0717368 7368 0490
Виконання інвестиційних проектів за 

рахунок субвенцій з інших бюджетів

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області на 

2021 рік

Рішення від 

11.02.2021 №104    

(зі змінами)

-350 000,00 -350 000,00 -350 000,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд 

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 6           

до рішення міської ради                                                                                                                                                                                             

від 31 серпня 2021 року №291                     

Зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році

07505000000
код бюджету

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВ

КМБ

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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