
Рішення 

3 пленарного засідання 

7 сесії VIII скликання 

 
233) Про скасування  рішення № 695 від 20.12.2019 року 2 пленарного засідання 

12 сесії VII скликання Перечинської міської ради. 

234) Про відмову та надання дозволів на розроблення проєктів відведення 

земельних ділянок, призначених для ведення особистого селянського 

господарства та індивідуального садівництва. 

235) Про надання в оренду земельних  ділянок несільськогосподарського 

призначення. 

236) Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із 

землеустрою, проєктів землеустрою щодо відведенняна земельні ділянки, 

призначені для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд. 

237) Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів. 

238) Про затвердження технічних документацій із землеустрою, проєктів 

відведення земельних ділянок, призначених для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, та 

передачу земельних ділянок у власність. 

239) Про затвердження проєктів відведення земельних ділянок, призначених для 

ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва 

та передачу у власність земельних ділянок. 

240) Про затвердження проєкту відведення земельної ділянки, призначеної для 

будівництва індивідуального гаражу та передачу у власність земельної 

ділянки. 

241) Про затвердження та надання дозволу на розроблення детальних планів 

територій земельних ділянок. 

242) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель. 

243) Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельну частку (пай). 

244) Про внесення змін в рішення № 840 17 сесії VII скликання 1 пленарного 

засідання Перечинської міської ради. 

245) Про передачу в оренду відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

комунального майна. 

246) Про надання в користування службових приміщень Перечинської міської 

ради. 

247) Про затвердження Статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Перечинської міської ради Закарпатської області в новій редакції. 

248) Про надання згоди на передачу об’єктів права державної власності в 

комунальну власність. 

249) Про затвердження та внесення змін до цільових програм з питань розвитку 

місцевого самоврядування на 2021-2023 роки. 



250) Про затвердження звіту по виконанню бюджету міської територіальної 

громади за I півріччя 2021 року. 

251) 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 2021 року). 

252) Про внесення змін до рішення «Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» Перечинської міської ради». 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

від 06 липня 2021 року № 233 

         м.Перечин 

 

Про скасування  рішення № 695 від 20.12.2019 року 

2 пленарного засідання 12 сесії VII скликання  

Перечинської міської ради 

 

Відповідно до вимог статті 491 Закону України «Про землеустрій», на 

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

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

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

комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:. 

 

1. Скасувати п. 5 рішення Перечинської міської ради № 695 від 20 грудня 2019 

року 2 пленарного засідання12 сесії VII скликання «Про надання дозволу на 

розроблення проєкту відведення земельної ділянки, призначеної для ведення 

особистого селянського господарства», яким було надано дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства Йолич Вірі Василівні, жит. с. 

Сімер, вул. **********, *** у зв’язку з тим, що право безоплатного 

отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства даною громадянкою було використано. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства  (голова Баєв Є.О.) 

  

 Міський голова      Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

від 06 липня 2021 року № 234 

         м.Перечин 

 

Про відмову та надання дозволів  

на розроблення проєктів відведення з 

емельних ділянок, призначених  

для ведення особистого селянського господарства  

та індивідуального садівництва 

 

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

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

22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про 

передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації 

земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для ведення 

особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та 

додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують 

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

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

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

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Сергеєвій Олені Володимирівні, жит. м. Ужгород, вул. **********, 

***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відвдення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 0,20 га, яка розташована в с. Сімер, урочище «Горб». 

2. Відмовити Тершак Галині Іванівні, жит. м. Ужгород, вул. **********, ***, 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відвдення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,9518 га, яка розташована в с. Ворочево 

Ужгородського району Закарпатської області у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка відноситься до пайових земель. 

3. Надати Сінєльнікову Олексію Леонідовичу, жит. м. Перечин, вул. 

**********, ***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, площею 2,0000 га,  за рахунок земельної ділянки 

з кадастровим номером 2123283500:02:011:0004, яка розташована на 

території Перечинської ОТГ (Сімерківська сільська рада), контур 324. 



3.1. Надати Сінєльнікову Олексію Леонідовичу, жит. м. Перечин, вул. 

**********, *** згоду на поділ земельної ділянки з кадастровим номером 

2123283500:02:011:0004, яка розташована на території Перечинської ОТГ 

(Сімерківська сільська рада), контур 324. 

4. Надати Сінєльніковій Тетяні Валентинівні, жит. м. Перечин, вул. 

**********, *** дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, площею 2,0000 га,  за рахунок земельної ділянки 

з кадастровим номером 2123283500:02:011:0004, яка розташована на 

території Перечинської ОТГ (Сімерківська сільська рада), контур 324. 

4.1. Надати Сінєльніковій Тетяні Валентинівні, жит. м. Перечин, вул. 

**********, *** згоду на поділ земельної ділянки з кадастровим номером 

2123283500:02:011:0004, яка розташована на території Перечинської ОТГ 

(Сімерківська сільська рада), контур 324. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

  

 

Міський голова      Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року № 235 

         м.Перечин 

  

Про надання в оренду земельних  ділянок 

несільськогосподарського призначення 

 

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

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення 

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

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури,  

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Ломага Артуру Івановичу, жит. м. Перечин, вул. **********, ***, 

земельну ділянку в оренду, кадастровий номер 2123210100:01:006:0277 для 

будівництва та обслуговування органів державної влади та місцевого 

самоврядування, площею 0,0285 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, 

вул. Ужгородська, 28 строком на 5 років у зв’язку з правом власності на 

нерухоме майно . 

1.1.Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди земель

ної ділянки з кадастровим номером 2123210100:01:006:0277, площею 0,0285 

га, яка знаходиться в м. Перечин, вул. **********, ***, для будівництва та 

обслуговування органів державної влади та місцевого самоврядування, 

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

ділянки комунальної власності. 

2. Надати Лявинцю Івану Степановичу, жит. с. Сімер, вул. **********, ***, 

земельну ділянку в оренду, кадастровий номер 2123283600:01:002:0054 для 

розміщення  та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

площею 0,3359 га, яка розташована за адресою: с. Сімер, вул. Зарічна, 1 строком 

на 5 років у зв’язку з правом власності на нерухоме майно . 

2.1. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди 

земельної ділянки з кадастровим номером 2123283600:01:002:0054, площею 

0,3359 га, яка знаходиться в : с. Сімер, вул. **********, ***, для розміщення  

та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, строком на 



5 років, згідно методики нарахування орендної плати за земельні ділянки 

комунальної власності. 

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

земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства (голова Баєв Є.О.) 

  

Міський голова      Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року № 236 

         м.Перечин 

   

Про надання дозволів на розроблення  

технічних документацій із землеустрою,  

проєктів землеустрою щодо відведення 

на земельні ділянки, призначені для  

будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 
  

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

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

142 глави  22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та 

документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на 

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

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

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

комунального господарства, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Пеха Марії Іванівні, жит. с. Сімерки, вул. **********, ***, дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд, площею 0,1855 га, яка розташована в с. Сімерки, вул. Центральна, 28. 

2. Надати Борисенко Ірині Василівні, Ратошнюк Тетяні Миколаївні та Опаленик 

Ірині Миколаївні, жит. м. Перечин, пл. **********, ***, дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, 

орієнтовною площею 0,05 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Ломоносова, б/н. 

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

земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства (голова Баєв Є.О.). 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року № 237 

         м.Перечин 
 

Про надання дозволів на розроблення  

проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва  

індивідуальних гаражів 

 

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

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

142 глави  22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

будівництва індивідуального гаражу та додані до заяв відповідні технічні 

матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, 

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

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

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

комунального господарства, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Кузовкову Віталію Івановичу, жит. м. Перечин, пл. **********, 

***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, 

площею 0,0035 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. 

Незалежності. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 
 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року № 238 

         м.Перечин 

  

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою, проєктів відведення 

земельних ділянок, призначених для будівництва 

та обслуговування житлових будинків,  

господарських будівель і споруд,  

та передачу земельних ділянок у власність  

  

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

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

126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та 

документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на 

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

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

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

комунального господарства, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Пузакулич Ірині Андріївні, жит. с. Сімер, вул. **********, ***, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

площею 0,1455 га, яка розташована за адресою: с. Сімер, вул. Карпатська, 129:  

1.1. Передати безоплатно у приватну власність Пузакулич Ірині Андріївні, жит. 

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

2123283600:01:001:0194 для будівництва і обслуговування житлового 

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

0,1455 га, яка розташована за адресою: с. Сімер, вул. Карпатська, 129. 



2. Затвердити Гойдра Івану Андрійовичу, жит. с. Зарічево, вул **********, ***,  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

площею 0,1136 га, яка розташована за адресою: с. Зарічево, вул. Ужанська, 5: 

2.1.Передати безоплатно у приватну власність Гойдра Івану Андрійовичу, жит. 

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

2123281500:08:012:0028 для будівництва і обслуговування житлового 

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

0,1136 га, яка розташована за адресою: с. Зарічево, вул. Ужанська, 5. 

3.  Затвердити Ейх Артуру Павловичу, жит. м. Перечин, вул. **********, ***, 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1000 га, яка розташована за адресою: 

м.Перечин, вул. Підвисочанська, 65:  

3.1.Передати безоплатно у приватну власність, Ейх Артуру Павловичу, жит. м. 

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

2123210100:01:002:0462 для будівництва і обслуговування житлового 

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

0,1000 га, яка розташована за адресою: м.Перечин, вул. Підвисочанська, 65. 

4. Затвердити Маричу Михайлу Миколайовичу, жит. с. Сімерки, вул. **********, 

***, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1000 га, яка розташована за адресою: 

м.Перечин, вул. Підвисочанська, 23: 

4.1. Передати безоплатно у приватну власність Маричу Михайлу 

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

кадастровим номером 2123210100:01:002:0469 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1000 га, яка розташована за адресою: 

м.Перечин, вул. Підвисочанська, 23. 

5. Затвердити Петрусь Марії Іванівні, жит. с. Сімерки, вул. **********, ***, проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2400 га, яка розташована за адресою: с.Сімерки, 

вул. Центральна, 47: 

5.1.Передати безоплатно у приватну власність Петрусь Марії Іванівні, жит. с. 

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

2123283500:05:003:0040 для будівництва і обслуговування житлового 

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

0,2400 га, яка розташована за адресою: с. Сімерки, вул. Центральна, 47. 



6. Затвердити Утцюському Михайлу Васильовичу, жит. с. Зарічево, вул. 

**********, ***, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1153 га, яка розташована за адресою: с. 

Зарічево, вул. Духновича, 17: 

6.1.Передати безоплатно у приватну власність Утцюському Михайлу 

Васильовичу, жит. с. Зарічево, вул. **********, ***, земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123281500:03:007:0049 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1153 га, яка розташована за адресою: с. 

Зарічево, вул. Духновича, 17. 

7. Затвердити Сурмай Василю Васильовичу, жит. с. Зарічево, вул. **********, ***,  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0098 га, яка розташована за адресою: с. 

Зарічево, вул. Ужанська, 74: 

7.1.Передати безоплатно у приватну власність Сурмай Василю Васильовичу, 

жит. с. Зарічево, вул. **********, ***, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123281500:08:012:0029 для будівництва і обслуговування 

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

площею 0,0098 га, яка розташована за адресою: с. Зарічево, вул. Ужанська, 

74. 

8.  Затвердити Мордованець Надії Іванівні, жит. м. Перечин, вул. **********, ***, 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1000 га, яка розташована за адресою: 

м.Перечин, вул. Підвисочанська, 57:  

8.1. Передати безоплатно у приватну власність Мордованець Надії 

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

кадастровим номером 2123210100:01:002:0467 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1000 га, яка розташована за адресою: 

м.Перечин, вул. Підвисочанська, 57. 

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

земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства (голова Баєв Є.О.). 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року № 239 

         м.Перечин 

  

Про затвердження проєктів відведення  

земельних ділянок, призначених для  

ведення особистого селянського господарства, 

індивідуального садівництва та передачу  

у власність земельних ділянок. 

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 

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

125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва, та 

додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують 

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

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

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Мулеса Івану Івановичу, жит. с. Сімер, вул. **********, 

***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,1751 га, яка 

розташована в с.Сімер, урочище «Іванчова загрода»: 

1.1. Передати безоплатно у приватну  власність Мулеса Івану Івановичу, 

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

номером 2123283600:01:001:0195 для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,1751 га, яка розташована в с.Сімер, урочище 

«Іванчова загрода». 

2. Затвердити Пташник Руслані Василівні, жит. м. Перечин, вул. 

**********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, площею 0,2174 га, 

яка розташована на території Перечинської ОТГ (Перечинська міська рада), 

контур 557: 

2.1. Передати безоплатно у приватну  власність Пташник Руслані 

Василівні, жит. м. Перечин, вул. **********, ***, земельну ділянку 



з кадастровим номером 2123210100:01:001:0020 для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2174 га, яка 

розташована на території Перечинської ОТГ (Перечинська міська 

рада), контур 557. 

3. Затвердити Макарович Олесі Іванівні, жит. с. Сімер, вул. **********, 

***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,1467 га, яка 

розташована в с.Сімер, урочище «Березини»: 

3.1. Передати безоплатно у приватну  власність Макарович Олесі 

Іванівні, жит. с. Сімер, вул. **********, ***, земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123283600:01:001:0196 для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1467 га, яка 

розташована в с.Сімер, урочище «Березини». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію 

з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.).   

 

Міський голова                           Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року № 240 

         м.Перечин 

  

Про затвердження проєкту відведення  

земельної ділянки, призначеної для  

будівництва індивідуального гаражу 

та передачу у власність земельної ділянки. 
  

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 

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

125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

будівництва індивідуальних гаражів, та додані до заяв відповідні технічні 

матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, 

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

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

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

комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Павліш Уляні Юріївні, жит. м. Перечин, вул. 

**********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0024 га, яка 

розташована в м. Перечин, вул. Ломоносова: 

1.1 Передати безоплатно у приватну власність Павліш Уляні Юріївні, жит. 

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

номером 2123210100:01:002:0465 для будівництва індивідуальних 

гаражів, площею 0,0024 га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Ломоносова. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

         Міський голова      Іван ПОГОРІЛЯК 

 



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

Від 06 липня 2021 року № 241 

         м.Перечин 

 

Про затвердження та надання дозволу  

на розроблення детальних  

планів територій земельних ділянок 

 

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

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

22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 

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

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Галас Тетяні Вікторівні, жит. с. Зарічево, вул. **********, *** дозвіл 

на розроблення детального плану території земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення з «для розміщення будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства» на «для ведення особистого 

селянського господарства», площею 0,3272 га, кадастровий номер 

2123281500:03:001:0009, яка  розташована за адресою: с. Зарічево, вул. Миру, 

5. 

1.1. Визначити: 

1.1.1. Замовником розроблення детального плану території – Перечинську 

міську раду Закарпатської області. 

1.1.2 Відповідальною за розроблення та фінансування детального плану 

території – Галас Тетяну Вікторівну. 

1.2. Галас Тетяні Вікторівні згідно чинного законодавства визначити ліцензовану 

проектну організацію – розробника детального плану території для укладення 

відповідного договору, сприяти в організації проведення громадських слухань 

детального плану території. 

1.3. Перечинській міській раді забезпечити проведення громадських слухань 

детального плану території. 

1.4. Розроблений і погоджений в установленому законодавством порядку 

детальний план території подати на затвердження у Перечинську міську раду. 

2. Надати Збоян Наталії Михайлівні, жит. с. Сімерки, вул. **********, ***  

дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки зі 



зміною цільового призначення з «для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд» на «для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі», площею 0,1747 га, кадастровий номер 

2123283500:05:003:0037, яка  розташована за адресою: с. Сімерки, вул. 

Центральна, 98 «а». 

2.1. Визначити: 

2.1.1. Замовником розроблення детального плану території – Перечинську 

міську раду Закарпатської області. 

2.1.2 Відповідальною за розроблення та фінансування детального плану 

території – Збоян Наталію Михайлівну. 

2.2. Збоян Наталії Михайлівні згідно чинного законодавства визначити 

ліцензовану проектну організацію – розробника детального плану території 

для укладення відповідного договору, сприяти в організації проведення 

громадських слухань детального плану території. 

2.3. Перечинській міській раді забезпечити проведення громадських слухань 

детального плану території. 

2.4. Розроблений і погоджений в установленому законодавством порядку 

детальний план території подати на затвердження у Перечинську міську раду. 

3. Затвердити детальний план території земельної ділянки (виконавець – 

Мендель Наталія Василівна), яка призначена для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

площею 0,0054 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Лермонтова. 

4. Затвердити детальний план території земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення (виконавець – Терента Петро Петрович), з «для ведення 

особистого селянського господарства» на  «для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд», площею 1,50 га, яка 

розташована в с. Ворочево, урочище «Калинкув Горб». 

5. Затвердити детальний план території земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення (виконавець – Терента Петро Петрович), з «для ведення 

особистого селянського господарства» на  «для будівництва і обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій», площею 0,50 га, яка 

розташована в с. Ворочево, урочище «Калинкув Горб». 

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

питань земельних відносин, архітектури та містобудування (голова Баєв 

Є.О.). 

 

 

Міський голова                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 

 



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року № 242 

         м.Перечин 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

 

З метою визначення угідь, встановлення кількісних та якісних 

характеристик земельних ділянок комунальної власності, віднесення їх до 

певних категорій земель, а також державної реєстрації права комунальної 

власності на такі земельні ділянки, відповідно до статті 79¹ Земельного кодексу 

України, статей 21, 22, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статті 21 

Закону України «Про Державний земельний кадастр», Порядку проведення 

інвентаризації земель, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» № 513 від 

23.05.2012 р., керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 12 Земельного кодексу України та 

статтею 19 Закону України «Про землеустрій», та висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 

(18.00 – землі загального користування), площею 0,1405 га, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Ужанська, навпроти Перечинської автостанції  

2. Зареєструвати за Перечинською міською радою право комунальної власності на 

земельну ділянку, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 

навпроти Перечинської автостанції . 

3. Виконавчому комітету Перечинської міської ради здійснити організаційні 

заходи щодо реєстрації права комунальної власності за Перечинською міською 

радою на земельну ділянку. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року № 243 

         м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

на земельну частку (пай)  

 

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

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

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Чубар 

Марії Іванівни та врахувавши висновки постійної депутатської комісії міської 

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

комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Троніщаку Михайлу Івановичу, жит. с. Зарічево, вул. **********, 

***, згоду на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельну частку (пай) загальною площею 2,0 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва згідно сертифікату на право на земельну 

частку (пай) серія ЗК № 0129000: 

- у вигляді ріллі - площею 0,55 га в контурі № 1472 урочище «Долу завода» за 

межами населеного пункту с. Зарічево на території Перечинської ТГ 

Закарпатської області; 

- у вигляді пасовища – площею 1,45 га в контурі № 1596 урочище «Воротці» в 

межах населеного пункту с. Зарічево Ужгородського району Закарпатської 

області. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 Міський голова                                                                      Іван ПОГОРІЛЯК  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року № 244 

         м.Перечин 

 

Про внесення змін в рішення № 840  

17 сесії VII скликання 1 пленарного засідання  

Перечинської міської ради 

 

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

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

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

юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в рішення № 840 від 10.09.2020 року 17 сесії VII скликання 1 

пленарного засідання «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, призначених для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, та 

передачу земельних ділянок у власність» та доповнити наступним пунктом: 

«1.13. Передати безоплатно у приватну власність Керецману Роману 

Любомировичу, жит. м. Перечин, вул. **********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:002:0468, площею 

0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. 

Підвисочанська, 21». 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК  
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року № 245 

         м.Перечин 

 

Про передачу в оренду відділу освіти,  

культури, сім’ї, молоді та спорту  

комунального майна 

 

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

Україні», статті 137 Господарського кодексу України, Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна»,  Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 року №483,  з метою створення умов для 

ефективного, цільового та належного використання об’єктів нерухомого майна 

міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити акт прийому-передачі будівель та споруд згідно додатку. 

2. Прийняти в оперативне управління будівлі та споруди, а саме:  літ. А-

А5,Б,В,Г,Д,Е,Є,І,К,Л,М,Щ,П, що знаходяться за адресою: м. Перечин,                              

вул. Ломоносова, 1 для розміщення закладу освіти, що забезпечує здобуття 

повної загальної середньої освіти Перечинської територіальної громади. 

3. Передати в оренду та на баланс Відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради будівлі та споруди, а саме: навчально-

спальний корпус літ. «А-3», загальною площею 5991,3 кв.м., майстерня літ. 

«А’-1», їдальня літ. «А’’-1», спортзал літ. «А’’’-1», лазня літ. «Б», загальною 

площею 91,4 кв.м., склад літ. «В», загальною площею 88,1 кв.м., 

овощехранилище, літ. «Г», загальною площею 103,7 кв.м., гуртожиток літ. 

«Д», загальною площею 339,2 кв.м., пральня з столярним цехом літ. «Е», 

загальною площею 301,7 кв.м., склад літ. «Є», загальною площею 218,7 кв.м., 

каплиця літ. «І», загальною площею 47,7 кв.м., тапочна літ. «К», загальною 

площею 135,2 кв.м., медпункту літ. «Л», загальною площею 210,6 кв.м., 

тапочна, літ. «М», загальною площею  33,3 кв.м., альтанка літ. «О», 

загальною площею 88,2 кв.м., вбиральня літ. «П», загальною площею 88,2 

кв.м., футбольний майданчик І, волейбольні майданчики ІІ, баскетбольний 

майданчик ІІІ, ігровий майданчик ІV, мощення V, дорога VІ, біофільтр, 

септик VІІ, резервуар VІІІ, огорожа 1-3, що знаходяться за адресою: м. 

Перечин, вул. Ломоносова, 1, (далі об’єкт оренди) з метою розміщення 



закладу освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти 

Перечинської територіальної громади на строк 5 років з орендною платою 1 

грн. в рік. 

4. Включити потенційний об’єкт оренди - будівлі та споруди, а саме: навчально-

спальний корпус літ. «А-3», загальною площею 5991,3 кв.м., майстерня літ. 

«А’-1», їдальня літ. «А’’-1», спортзал літ. «А’’’-1», лазня літ. «Б», загальною 

площею 91,4 кв.м., склад літ. «В», загальною площею 88,1 кв.м., 

овощехранилище, літ. «Г», загальною площею 103,7 кв.м., гуртожиток літ. 

«Д», загальною площею 339,2 кв.м., пральня з столярним цехом літ. «Е», 

загальною площею 301,7 кв.м., склад літ. «Є», загальною площею 218,7 кв.м., 

каплиця літ. «І», загальною площею 47,7 кв.м., тапочна літ. «К», загальною 

площею 135,2 кв.м., медпункту літ. «Л», загальною площею 210,6 кв.м., 

тапочна, літ. «М», загальною площею  33,3 кв.м., альтанка літ. «О», 

загальною площею 88,2 кв.м., вбиральня літ. «П», загальною площею 88,2 

кв.м., футбольний майданчик І, волейбольні майданчики ІІ, баскетбольний 

майданчик ІІІ, ігровий майданчик ІV, мощення V, дорога VІ, біофільтр, 

септик VІІ, резервуар VІІІ, огорожа 1-3 до Переліку другого типу враховуючи 

Закон України «Про оренду державного та комунального майна». 

5. Здійснити заходи щодо передачі об’єкта оренди в оренду Відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради відповідно до 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна».  

6. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства на 

офіційному веб-сайті міської ради та внести інформацію про об’єкти оренди 

до електронної торгової системи. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

Міський голова                                                                      Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року № 246 

         м.Перечин 

 

Про надання в користування  

службових приміщень Перечинської  

міської ради  

 

З метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної 

власності  територіальної громади, відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна»,  ст.28 Закону України «Про статус 

народного депутата України», Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

03.06.2020 року №483, керуючись ст. 16, 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Передати в оренду народному депутату України Лабі Михайлу Михайловичу 

(посвідчення №276) приміщення №8а (згідно інвентарної справи) будівлі, що 

належить до комунальної власності Перечинської міської ради Закарпатської 

області, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський 

(Ужгородський) р-н., м.Перечин, пл.Народна, 16, загальною площею 10,55 кв.м. 

з метою розташування у ньому постійного робочого місця помічника-

консультанта народного депутата на строк не більше як строк виконання його 

депутатських повноважень з орендною платою 1 грн. в рік. 

2. Включити потенційний об’єкт оренди, а саме приміщення №8а  будівлі,  що 

розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський (Ужгородський) 

р-н., м.Перечин, пл.Народна, 16, загальною площею 10,55 кв.м. до Переліку 

другого типу враховуючи Закон України «Про оренду державного та 

комунального майна». 

3. Здійснити переоцінку (оцінку) нерухомого майна - приміщення №8а  будівлі,  що 

розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський (Ужгородський) 

р-н., м.Перечин, пл.Народна, 16, загальною площею 10,55 кв.м. 

4. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства на офіційному 

веб-сайті міської ради та внести інформацію про об’єкти оренди до електронної 

торгової системи. 

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

ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

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

Міський голова                                                                      Іван ПОГОРІЛЯК  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року № 247 

         м.Перечин 

 

Про затвердження Статуту  

комунальної установи 

 «Інклюзивно-ресурсний центр»  

Перечинської міської ради  

Закарпатської області в  

новій редакції 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

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

громадських формувань», Цивільним кодексом України, Господарським 

кодексом України, з метою забезпечення умов для рівного доступу до якісної 

освіти, ефективного використання наявних ресурсів Перечинська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Статут комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Перечинської міської ради Закарпатської області в новій редакції 

(додається). 

2. Змінити юридичну адресу комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Перечинської міської ради Закарпатської області:  

з м.Перечин, пл.Народна,19 на м.Перечин, вул.Ломоносова,1. 

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

Перечинської міської ради після прийняття рішення сесії міської ради 

забезпечити в установлені законодавством терміни подання необхідних 

документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

4. 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 

  



ПОГОДЖЕНО                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                          

Директор департаменту освіти і науки,                       Рішенням  Перечинської                                                                                                                                                          

молоді та спорту Закарпатської ОДА                          міської ради  

_______________  М.Марусинець                               Закарпатської області  

                                                                                         № 247 від 06 липня 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

 

Комунальної установи 

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Перечин  



2021 

І.Загальні положення 

 

1.1. Цей Статут визначає порядок утворення, припинення, основні правові 

та економічні засади діяльності, а також правовий статус комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр»  Перечинської міської ради Закарпатської 

області   (далі - ІРЦ). 

1.2. Засновником ІРЦ є Перечинська міська рада Закарпатської області, 

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

Народна,16, код ЄДРПОУ 04351274 (далі – Засновник). 

1.3. Органом управління 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). 

1.4. Найменування установи: 

Повна назва: Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Перечинської міської ради Закарпатської області           

Скорочена назва:  КУ «ІРЦ» 

1.5. Юридична адреса установи: 89200, вулиця Ломоносова, будинок 1 

(літера Л), місто Перечин, Ужгородський район (Перечинський район), 

Закарпатська область. 

 

ІІ. Юридичний статус установи 
 

2.2. Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської 

міської ради Закарпатської області – є неприбутковою юридичною особою 

публічного права. Форма власності – комунальна.         

Організаційно-правова форма: комунальна організація (установа, заклад).   

2.3. У своїй діяльності ІРЦ керується Конституцією України,   Конвенцією 

про права осіб з інвалідністю, Законами України» , «Про повну загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, 

затвердженим постановою КМУ від 12 липня 2017 року №545, рішеннями та 

розпорядженнями  Засновника, наказами Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Закарпатської обласної державної адміністрації та відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради, іншими актами 

законодавства та цим Статутом.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14


2.4. ІРЦ  має  печатку і  штампи,  бланки встановленого взірця, може мати 

самостійний баланс, бюджетні рахунки в органах Державного казначейства. 

2.5. ІРЦ провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та 

сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих 

інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, 

конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча 

співпраця. 

IIІ. Мета, предмет діяльності та завдання ІРЦ 

  

3.1. ІРЦ створений з метою забезпечення права дітей з особливими 

освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної 

середньоїосвіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої 

освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки 

розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, 

корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого 

супроводу. 

3.2. Основними завданнями ІРЦ є: 

3.2.1. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих 

освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється 

практичними психологами ІРЦ), розроблення рекомендацій щодо освітньої 

програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг 

відповідно до потенційних можливостей дитини; 

3.2.2. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг 

дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших 

закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не 

відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги; 

3.2.3. Участь педагогічних працівників ІРЦ у командах психолого-

педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах 

загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних 

комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу 

динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік; 

3.2.4. Ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і 

перебувають на обліку в ІРЦ, за згодою їх батьків (одного з батьків) або законних 

представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини; 

3.2.5. Ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які 

надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з 

особливими освітніми потребами за їх згодою; 

3.2.6. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками 

закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) 

освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої 

освіти, з питань організації інклюзивного навчання; 



3.2.7. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів 

дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та 

інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, 

батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами 

щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг таким дітям; 

3.2.8. Консультування батьків або законних представників дітей з 

особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів 

освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до 

цих закладів; 

3.2.9. Надання консультативної та психологічної допомоги, проведення 

бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми 

потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей; 

3.2.10. Моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та 

закладами освіти, в яких вони навчаються; 

3.2.11. Організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом 

проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, 

майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами; 

3.2.12. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, 

закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах 

дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, 

починаючи з раннього віку, в разі потреби із залученням відповідних 

спеціалістів; 

3.2.13. Підготовка звітної інформації про результати діяльності ІРЦ для 

Засновника відповідного структурного підрозділу з питань діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою, а також аналітичної 

інформації для відповідного центру підтримки інклюзивної освіти. 

3.3. ІРЦ провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та 

сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих 

інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, 

конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча 

співпраця. 

 

IV. Організація проведення комплексної оцінки 

 

4.1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних 

представників дитини проводить директор ІРЦ, або уповноважений ним 

працівники, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки, та 

встановлює наявність таких документів: 

- документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або 

законних представників; 



- свідоцтва про народження дитини; 

- індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі 

інвалідності); 

- форми первинної облікової документації  № 112/0  «Історія розвитку 

дитини», затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра. 

4.2. ІРЦ проводить комплексну оцінку не пізніше, ніж протягом місяця з 

моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних 

представників дитини (далі - заява)  та/або її особистої заяви (для дітей віком від 

16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової 

згоди на обробку персональних даних дитини. 

4.3. У разі, коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває 

дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися: 

- психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки 

та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним 

педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного  закладу 

освіти; 

- зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для 

дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки; 

-документи щодо додаткових обстежень дитини. 

4.4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася 

психолого-педагогічна допомога, до ІРЦ подаються: 

- попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки; 

-висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-

педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з 

індивідуальною програмою розвитку. 

4.5. ІРЦ може проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або 

проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки 

обов’язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти, закладу 

охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками 

дитини за два тижні до початку її проведення. 

4.6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці ІРЦ повинні створити 

атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан 

дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову 

спілкування тощо. 

4.7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини 

у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою. 

4.8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за 

такими напрямами: 

-оцінка фізичного розвитку дитини; 

-оцінка мовленнєвого розвитку дитини; 

-оцінка когнітивної сфери дитини; 



-оцінка емоційно-вольової сфери дитини; 

-оцінка освітньої  діяльності дитини. 

4.9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення 

рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної 

моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель-

реабілітолог заповнює карту спостереження дитини. 

4.10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою 

визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, 

наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки 

вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку. 

4.11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення 

рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, 

мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у 

висновку про комплексну оцінку. 

4.12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою 

виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної 

поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у 

висновку про комплексну оцінку. 

4.13. Метою проведення оцінки навчальної діяльності дитини є визначення 

рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до освітньої  програми або 

основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку 

оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про 

комплексну оцінку. 

4.14. У разі потреби фахівці ІРЦ можуть проводити комплексну оцінку за 

іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, 

взаємовідносин з однолітками, дорослими. 

4.15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному 

вигляді, зберігаються в ІРЦ та надаються батькам (одному з батьків) або 

законним представникам дитини за письмовим зверненням. 

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. 

Обробка та захист персональних даних дітей в ІРЦ здійснюється відповідно до 

вимог Закону «Про захист персональних даних». 

4.16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на 

засіданні фахівців ІРЦ, які її проводили, в якому мають право брати участь 

батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми 

потребами. 

4.17. За результатами засідання складається висновок про комплексну 

оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми 

потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків або законних представників, 

братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, найменування 

закладу освіти де навчається дитина, напрями проведення комплексної оцінки, 



загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців ІРЦ, які 

проводили оцінку. 

4.18. Фахівці ІРЦ зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або 

законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком 

про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічних 

та корекційно-розвиткових  послуг у  закладах освіти (у разі здобуття дитиною 

дошкільної чи загальної середньої освіти). 

4.19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться 

протягом 10 робочих днів. 

 Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або 

законним представникам дитини з особливими освітніми потребами, за заявою 

яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками 

(законними представниками) дитини до закладу освіти. 

4.20. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному 

журналі та зберігається в електронному вигляді в ІРЦ (сканована копія такого 

висновку). 

4.21. У разі встановлення фахівцями ІРЦ наявності у дитини особливих 

освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для 

неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічної та 

корекційно-розвиткових послуг. 

4.22. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з 

особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої  

освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки 

(один з батьків) або законні представники звертаються до ІРЦ за шість місяців 

до початку навчального року. 

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні 

представники дитини можуть звернутися до  закладу освіти, який вони обрали, 

для зарахування дитини. 

4.23. Повторна комплексна оцінка фахівцями ІРЦ  проводиться у разі: 

- переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного 

закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із 

спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної 

середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) 

групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу 

загальної середньої освіти; 

-надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти, психолого-педагогічної комісії спеціального закладу 

загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні 

дитиною освітньої програми. 

4.24. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини 

з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про 



комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного 

підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління 

освітою для проведення повторної комплексної оцінки  обласним  психолого-

педагогічним консиліумом (далі - консиліум). 

Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або 

законних представників структурний підрозділ з питань діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів органів управління освітою зобов’язаний організувати 

проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми 

потребами за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або 

законними представниками. 

4.25. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або 

окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими 

освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток. 

4.26. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок 

про повторну комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної 

програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй 

психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. 

 

V. Організація психолого-педагогічного супроводу 

 та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 

 послуг дитині з особливими освітніми потребами 

5.1. Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з 

організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною 

програмою розвитку. 

Психолого-педагогічні послуги - це комплексна система заходів з 

організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми 

потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються 

педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи 

охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями ІРЦ. 

Корекційно-розвиткові послуги - це комплексна система заходів 

супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що 

спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної 

діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення. 

5.2. Психолого-педагогічний супровід, психолого-педагогічні та 

корекційно-розвиткові послуги спрямовані на: 

- соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх 

самостійності та відповідних компетенцій; 

- формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови 

підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах 

дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та 

інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти; 

- розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням 

наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення 

особистості. 



5.3. За результатами комплексної оцінки фахівці  ІРЦ: 

- визначають напрями та обсяг психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг, які надаються дітям з особливими освітніми потребами (для 

дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації), та 

забезпечують їх надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять; 

- надають рекомендації щодо складання, виконання, коригування 

індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до 

потенційних можливостей дитини, створення належних умов для навчання 

залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами 

(доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, 

використання технічних засобів тощо). 

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються дітям 

з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших 

закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, і не 

отримують відповідної допомоги. 

5.4. Тривалість робочого тижня педагогічних працівників ІРЦ складає 40 

годин, що становить тарифну ставку, з яких педагогічне навантаження фахівців 

ІРЦ, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми 

потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими 

дітьми. Крім того, фахівці ІРЦ провадять інші види діяльності, зокрема надають 

консультації батькам (законним представникам) дітей, педагогічним 

працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні. 

 

VI. Права та обов’язки ІРЦ 

 6.1.  ІРЦ має право : 

 6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності 

та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для 

виконання покладених на ІРЦ завдань. 

 6.1.2. Укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами 

відповідно до законодавства. 

6.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно 

до законодавства. 

6.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх 

статутних завдань у визначеному законодавством порядку. 

6.1.5. Реалізовувати інші права, що не суперечать чинному законодавству. 

6.1.6. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному 

забезпеченню своєї роботи. 

6.2. З метою якісного виконання покладених завдань ІРЦ зобов’язаний : 



6.2.1. У разі виявлення складних життєвих обставин та/ або ризику для 

життя і здоров’я дитини, невідкладно інформувати службу у справах дітей за 

місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції. 

6.2.2. Вносити Засновнику, Органу управління, структурному підрозділу з 

питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою, 

відповідному центру підтримки інклюзивної освіти, пропозиції щодо 

удосконалення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. 

6.2.3. Залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних 

працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших інклюзивно-

ресурсних центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) 

компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та 

навчально-реабілітаційних центрів. 

6.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, 

забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони 

праці, техніки безпеки, соціального страхування. 

 

VII. Управління ІРЦ 

 

 7.1. Управління ІРЦ здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого 

законодавства. 

 7.2. Засновник: 

7.2.1. Утворює, реорганізовує та ліквідовує ІРЦ, затверджує статут. 

7.2.2. Здійснює діяльність в межах своїх повноважень згідно з чинним 

законодавством. 

7.3. Орган управління : 

7.3.1. Організовує та проводить конкурси на зайняття посади директора та 

педагогічних працівників  ІРЦ. 

7.3.2.Затверджує штатний розпис та режим роботи ІРЦ. 

7.3.3. Заслуховує звіт про діяльність ІРЦ. 

7.3.4. Залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг шляхом укладення цивільно-правових угод 

відповідно до запитів інклюзивно-ресурсного центру 

7.3.5. Забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для 

функціонування ІРЦ та організації інклюзивного навчання. 

7.3.6. Проводить  моніторинг виконання рекомендацій ІРЦ  

підпорядкованими закладами освіти. 

 7.4. Керівництво діяльністю ІРЦ здійснює директор, який призначається на 

посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади 

Засновником за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань 

діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. На посаду директора ІРЦ 

призначається особа, яка має вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю 

«Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» 

(«Практична психологія») та стаж роботи не менше п’яти років за фахом. 



7.5. Директор ІРЦ може бути звільнений достроково на передбачених 

контрактом підставах відповідно до законодавства. 

 7.6. Директор ІРЦ: 

 7.6.1. Планує та організовує роботу ІРЦ, відповідно до компетенції, видає 

накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців ІРЦ. 

 7.6.2. Подає на затвердження Засновнику зміни до Статуту, штатного 

розпису, режиму роботи. 

 7.6.3. Призначає на посади фахівців ІРЦ на конкурсній основі та звільняє 

їх з посад відповідно до законодавства. 

 7.6.4. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців ІРЦ, 

підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних 

методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій 

надання психолого-педагогічних,  корекційно-розвиткових послуг дітям з 

особливими освітніми потребами. 

 7.6.5. Укладає колективний договір за погодженням з відділом освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради. 

 7.6.6. Розпоряджається майном  ІРЦ та його коштами за погодженням із 

Засновником в установленому порядку, формує кошторис, укладає цивільно- 

правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та 

матеріальних ресурсів ІРЦ. 

 7.6.7. Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності ІРЦ. 

 7.6.8. Представляє ІРЦ у відносинах з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 

 7.6.9. Подає Засновнику річний звіт про діяльність ІРЦ. 

 7.6.10. Вирішує інші питання діяльності ІРЦ у відповідності із 

законодавством. 

7.6.11.Залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічних, 

корекційно-розвиткових послуг шляхом укладання цивільно-правових угод 

відповідно до запитів ІРЦ. 

 7.7. У своїй діяльності ІРЦ підпорядковується Засновнику, Органу 

управління, департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської 

обласної державної адміністрації.  

VIII. Кадрове забезпечення 

 8.1.Діяльність ІРЦ забезпечують педагогічні працівники: вчителі-

логопеди, вчителі – дефектологи (сурдопедагоги, олігофренопедагоги, 

тифлопедагоги), практичні психологи, вчитель-реабілітолог, а також медична 

сестра та господарсько-обслуговуючий персонал. 

 8.2. На посади педагогічних працівників ІРЦ призначаються особи, які 

мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра. Стаж роботи за 

фахом не менше 60 відсотків педагогічних працівників ІРЦ  повинен становити 

три або більше років. 



 8.3. Призначення на посади педагогічних працівників ІРЦ здійснюється 

директором  на конкурсній основі. Положення про конкурс на посаду 

педагогічного працівника затверджує Засновник. 

 8.4. Обов’язки фахівців ІРЦ  визначаються відповідно до законодавства та 

посадових інструкцій. 

 8.5. На педагогічних працівників ІРЦ поширюються умови оплати праці, 

умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством 

для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти. 

 8.6. У разі потреби ІРЦ може залучати додаткових фахівців шляхом 

укладання цивільно-правових угод. 

 8.7. Для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 

послуг в ІРЦ вводяться такі посади: 

8.7.1. Вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей 

з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 

15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням 

мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення; 

8.7.2. Вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 

дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку; 

8.7.3. Практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 

дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів; 

8.7.4. Вчителя-реабілітолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 

дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату. 

8.8. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада 

водія. 

8.9. Кількісний склад фахівців ІРЦ визначається з урахуванням 

територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми 

потребами.  

8.10. Штатний розпис ІРЦ  та режим його роботи затверджується Органом 

управління. 

IX. Ведення ділової документації ІРЦ 

9.1. Для організації та обліку роботи фахівці ІРЦ ведуть документацію в 

електронному вигляді, зокрема: 

річний план роботи інклюзивно-ресурсного центру; 

річний план роботи фахівців інклюзивно-ресурсного центру; 

щотижневі графіки роботи інклюзивно-ресурсного центру та фахівців 

інклюзивно-ресурсного центру; 

звіти фахівців інклюзивно-ресурсного центру про результати надання 

психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими 

освітніми потребами; 

журнал обліку заяв; 



журнал обліку висновків про комплексну оцінку; 

журнал обліку консультацій; 

особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку. 

 

X. Фінансово-господарська діяльність 

10.1. Матеріально-технічна база ІРЦ включає будівлі, споруди, 

приміщення, комунікації, обладнання та інвентар, транспортні засоби, інші 

матеріальні цінності, вартість яких відображена у відповідному балансі та 

використовується установою на правах, визначених чинними нормативно-

правовими актами, рішеннями Засновника чи розпорядчими актами органу 

управління та цим Статутом.  

10.2. Фінансово-господарська діяльність ІРЦ провадиться відповідно до 

бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-

правових актів.  

10.3. Джерелами фінансування ІРЦ є кошти Засновника, благодійні внески 

юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством. 

10.4. Керівництво ІРЦ несе відповідальність перед Засновником та перед 

іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, 

статистичної та іншої звітності. 

10.5. Бухгалтерський облік ІРЦ здійснює бухгалтерія відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради. 

 

XІ. Припинення діяльності 

11.1. Діяльність ІРЦ припиняється в результаті його реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.  

Реорганізація ІРЦ здійснюється за рішенням Засновника,  а ліквідація – за 

рішенням Засновника або суду.  

11.2. У разі припинення діяльності ІРЦ (у результаті його ліквідації, злиття 

приєднання, поділу або перетворення) його активи можуть бути передані 

правонаступнику( неприбутковій організації відповідного виду) або 

зараховуються в дохід місцевого бюджету. 

установленому законом порядку. 

11.3. ІРЦ, що є юридичною особою, вважається реорганізованим 

(ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в 

установленому порядку. 

 

XIІ. Внесення змін та доповнень до Статуту 

 



12.1. Зміни до Статуту вносяться рішенням Засновника - Перечинської 

міської ради Закарпатської області та оформлюються шляхом викладення його в 

новій редакції.  

12.2. Викладений в новій редакції Статут підлягає державній реєстрації 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року № 248 

         м.Перечин 

 

Про надання згоди на передачу 

об’єктів права державної власності 

 в комунальну власність 

 

Відповідно до пункту 51 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 4 Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної  та комунальної власності», враховуючи лист 

Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області від 

26.04.2021 року №481/02-31 міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Вважати рішення 1 пленарного засідання 7 сесії VIIІ скликання 

Перечинської міської ради №198 від 20 травня 2021 року таким, що 
втратило чинність. 

2. Надати фінансовому управлінню Ужгородської районної державної 
адміністрації згоду на передачу в комунальну власність Перечинській 
міській територіальній громаді в особі Перечинської міської ради об’єктів 
права державної власності згідно з переліком, що додається (Додаток 1). 

3. Створити комісію з питань передачі об’єктів права державної власності в 
комунальну власність Перечинській міській територіальній громаді  в 
особі Перечинської міської ради згідно з додатком 2. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 
інвестицій(голова Кравець В.В.). 

  

Міський голова                                                          Іван ПОГОРІЛЯК 
  



Додаток 1 

до рішення 

Перечинської міської ради 

 Від 06 липня 2021 року № 248 

 

 

Перелік об’єктів державної власності, що підлягає погодженню, 

балансоутримувачем якого є фінансове управління Ужгородської районної 

державної адміністрації 

 

1. Компютер EVEREST 3000 1шт. 

 

2. Компютер AMD Athon TM 1шт. 

 

3. Компютер CELERON R 1 шт. 

 

4. Компютер PEN CD 1,8 (системний блок, монітор) 1 шт. 

 

5. Системний блок CELERON R 2 шт. 

 

6. Системний блок Silver Mark L 300 1 шт. 

 

7. Системний блок Silver Mark L 300 2 шт. 

 

8. Системний блок Primer PC Medio 80 1 шт. 

 

9. Монітор Philips 170 P7ES 2 шт. 

 

10. Монітор Philips 170 P7ES TFT 1 шт. 

 

11. Монітор TFT 19 “ LGW 1942S – PE 1 шт. 

 

12. Монітор ТFT 19 «ASUS VH 196 D 2 шт. 

 

13. Монітор 17 «Samsung 720 NTFT 1 шт. 

 

14.  Монітор 17 « Samsung Sinc Master 550 b 1 шт 

 

15. Монітор TFT 19 « ViewSonicVA 1913 w 1 шт. 

 

16. Принтер OKI 6300 n 1 шт. 

 

17. Принтер HPLJ- 1020 1 шт. 

 

18. Принтер Samsung SCX 4100 1шт. 

19. Багатофункціональний пристрій Samsung SCX-4650FN 1 шт. 



20. Пристрій безперебійного живлення MGE 1 шт. 

21. Джерело живлення 1 шт. 

22. Джерело живлення 1 шт. 

23. ДБЖ LogicPower 650 VA 1 шт. 

24. Сервер Dell PowerEdge 2950 1 шт. 

25. Шафа монтажна AESP 224 1 шт. 

26. Кондиціонер Arvin AF 4 шт 

27. Телефакс Panasonic 1шт 

28. Факс Panasonic 1 шт 

29. Комутатор 1 шт. 

30. Холодильник Днєпр 1 шт. 

31.  Пилосос LG 1 шт.. 

32. Стіл комп’ютерний 5 шт. 

33. Стіл комп’ютерний 2 шт. 

34. Стіл однотумбовий 3 шт. 

35. Стіл письмовий 3 шт. 

36. Тумба до столу 2 шт. 

37. Стіл робочий 2 шт. 

38. Сейф 1шт. 

 

Секретар міської ради                                               Галина ГАЄВСЬКА 

  



Додаток 2 

до рішення  

Перечинської міської ради 

від 06 липня 2021 року № 248 

 

Склад комісії 

з прийому - передачі об’єктів права державної власності в комунальну 

власність Перечинській міській територіальній громаді в особі 

Перечинської міської ради 

     Голова комісії 

 

Гафіянич Євгенія Михайлівна                   Керуюча справами (секретар)                    

виконавчого комітету міської ради 

      Заступник голови комісії 

   

Боднарюк Руслана Юріївна                        керівник апарату Ужгородської 

районної державної адміністрації (за 

згодою) 

Члени комісії 

 

Попович Ярміла Павлівна                         начальник бухгалтерського обліку 

                                                                    та фінансової звітності 

 

Крижановська Любов Юріїівна                 заступник Перечинського міського                     

                                                                     голови з питань діяльності     

                                                                     виконавчих органів міської ради 

 

Бабич Софія Миколаївна                          завідувач господарства  

 

Василина Аліна Михайлівна                    начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення апарату 

Ужгородської районної державної 

адміністрації (за згодою) 

Бабич Роман Сергійович                             провідний інженер-програміст відділу 

фінансово-господарського 

забезпечення апарату ужгородської 

районної державної адміністрації (за 

згодою) 

 



Дупин Катерина Ігорівна                            начальник юридичного відділу 

апарату Ужгородської районної 

державної адміністрації (за згодою) 

 

Секретар міської ради                                               Галина ГАЄВСЬКА 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року № 249 

         м.Перечин 

 

Про затвердження та внесення змін 

до цільових програм з питань розвитку 

місцевого самоврядування на 2021-2023 роки 
 

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

місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положенням Бюджетного 

кодексу України, міська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Затвердити Програму стимулів та розвитку надання первинної медико-

санітарної допомоги населенню Перечинської територіальної громади та 

відновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Перечинської міської ради на 2021 – 2023 роки згідно Додатку 

1 до даного рішення. 

2. Внести зміни до рішення 2 сесії 1 пленарного засідання Перечинської 

міської ради VIIІ скликання №61 від 17 грудня 2020 року «Про 

затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого 

самоврядування на 2021 - 2023 роки», та викласти наступні додатки до 

рішення в новій редакції: 

- додаток 26 - «Програма благоустрою Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки»(зі змінами  від 08 квітня 2021 

року ) згідно Додатку 2 до даного рішення; 

- додаток 22 - «Програма фінансової підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил , які проживають на 

території Перечинської  міської територіальної громади на 2021-2023 

роки» ( зі змінами  від 29 квітня 2021) згідно Додатку 3 до даного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на апарат міської ради 

та постійну комісію з планування бюджету,соціально-економічного 

розвитку та інвестицій (Кравець В.В.) 

 

Міський голова                                                                   Іван ПОГОРІЛЯК 
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Додаток 1 

до рішення  

Перечинської міської ради 

№ 249 від 06 липня 2021 року 

 

 

Програма стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної 

допомоги населенню Перечинської територіальної громади та відновлення 

матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства 

«Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Перечинської міської ради на 2021 – 2023роки 
 

1. Обгрунтування необхідності розроблення і виконання програми 

 

В Україні з 2018 року стартувала реформа медичної галузі. Розпорядженням  

Кабінету Міністрів України № 1013-р від 30 листопада 2016 року схвалено  

Концепцію реформи фінансування системи охорони здоров`я.  

 Верховною Радою України 19 жовтня 2017 року прийнятий Закон 

України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та 

лікарських засобів» №6327, відповідно до якого з 1 липня 2018 року 

запроваджується реалізація державних гарантій медичного обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  

Першим етапом реформування медицини в Україні  є первинний рівень 

медичної допомоги населення.  

Первинна медична допомога це  вид медичної допомоги, що надається в 

амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта 

лікарем загальної практики - сімейним лікарем і передбачає надання 

консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених 

хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, 

здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних 

показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання 

йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого 

розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнта, який не потребує екстреної, 

вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги.  

Запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров’я, в умовах 

реформування медичної галузі, передбачає збереження повноважень органів 

місцевого самоврядування у цьому секторі і створення можливостей для їх 

повноцінного виконання.        

 Органи місцевого самоврядування отримають можливість спрямовувати 

кошти місцевого бюджету на управління та розвиток комунальних закладів 

охорони  здоров’я, зокрема на придбання медичного обладнання та інші 

капітальні видатки. За органами місцевого самоврядування також буде 

закріплено функцію забезпечення громадського здоров’я на місцевому рівні, 

пов’язану із збереженням та укріпленням здоров’я мешканців громади, 
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профілактикою захворюваності.

 Згідно із статтею 32 Закону України “Про місцеве самоврядування” до 

повноважень місцевого самоврядування належить управління закладами 

охорони здоров’я, організація їх матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення, організація медичного обслуговування та харчування в 

комунальних оздоровчих закладах, забезпечення в межах наданих повноважень 

доступності і безоплатності медичного обслуговування на відповідній

території, а також розвиток всіх видів медичного обслуговування, зокрема 

розвиток мережі закладів охорони здоров’я, та сприяння підготовці і 

підвищенню кваліфікації спеціалістів.

Пріоритетним  напрямом  нової організації первинної медико-санітарної 

допомоги є:

 відокремлення первинної медичної допомоги від вторинної;

 перепрофілювання поліклінік, лікарень у центри первинної медико-

санітарної допомоги (ЦПМСД) та амбулаторії;

 відкриття нових невеликих амбулаторій, наближених до пацієнтів;

 ремонт і оснащення нових закладів;

 впровадження електронного реєстру пацієнтів;

 перерозподіл медичного обладнання між первинним та вторинним

рівнями;

 впровадження нового стимулюючого методу оплати праці для сімейних

лікарів.

У відповідності до реформи медичної галузі, 15 лютого 2018 року створено

комунальне некомерційне підприємство  «Перечинський центр  первинної 

медико-санітарної допомоги», до складу якого  входить 3 амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини та 2 фельдшерсько-акушерські пункти.

 2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД) визнана Всесвітньою 

Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ) найбільш важливим елементом 

національних систем охорони здоров’я (ОЗ). Однак існуючі диспропорції між 

ПМСД і спеціалізованою допомогою в країнах з низьким і середнім рівнем 

доходів залишаються джерелом неефективності й нерівності в охороні здоров’я 

населення. 

Диспропорції в системі охорони здоров’я України призводять до переважного 

використання більш вартісної спеціалізованої допомоги, наслідком чого стає 

зниження якості медичних послуг при одночасному збільшенні суспільних 

витрат. Тому розвиток ПМСД є одним із ключових елементів у підвищенні 

ефективності національної системи ОЗ. 

Актуальність Програми стимулів та розвитку надання первинної медико -    

санітарної допомоги населенню Перечинської об’єднаної територіальної 

громади та відновлення матеріально-технічної бази Комунального 

некомерційного підприємства «Перечинський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/paran383#n383
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на 2021–2023 роки (далі – Програма) продиктована необхідністю поліпшення 

якості надання та доступності медичної допомоги населенню Перечинської ОТГ, 

поліпшення матеріально-технічної бази, підвищення престижу праці медичних 

працівників первинної ланки з надання медичної допомоги, покращення їх 

соціального та економічного становища. Вона зумовлена, в першу чергу, 

необхідністю забезпечення первинної ланки медико-санітарної допомоги 

сімейними лікарями-лікарями загальної практики сімейної медицини, 

необхідністю поліпшення стану здоров’я населення шляхом забезпечення 

доступу до кваліфікованої первинної медико-санітарної допомоги, орієнтованої 

на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб окремих громадян, 

родин та громади в цілому. 

Також актуальність значною мірою посилюється необхідністю виконання 

першочергових завдань, спрямованих на реалізацію політики децентралізації 

державного управління, які на галузевому рівні полягають в оптимізації мережі 

закладів охорони здоров’я з урахуванням територіальних потреб населення у 

медичній допомозі, доступність та ефективність якої залежить в першу чергу від 

організації надання ПМСД.  

Треба усвідомити, що ефективність процесу модернізації та функціонування 

медичної галузі, вирішення завдань покладених на ПМСД можливе лише за умов 

дотримання основних принципів: 

- належність до національної системи ОЗ та первинність у контакті окремої особи 

чи родини з системою ОЗ країни; 

- максимальна наближеність до місця проживання та праці людини; 

- максимальна доступність (за рівнем, обсягом, технологіями та терміном 

надання допомоги); 

- відповідність професійної підготовки спеціалістів і матеріально-технічної бази 

її потребам; 

- стаціонарна допомога надається лише за умови неможливості вирішення 

проблем на рівні ПМСД; 

- забезпечення потреб особливо вразливих груп населення (жінок, дітей, осіб із 

шкідливими умовами праці); 

- регламентація обов’язків держави та громадськості щодо ПМСД відповідними 

нормативними документами. 

У межах ПМСД саме загальна практика і сімейна медицина може забезпечити: 

доступні і прийнятні послуги для пацієнтів; справедливий розподіл ресурсів 

охорони здоров’я; інтегроване і координоване надання комплексних 

лікувальних, реабілітаційних, паліативних та профілактичних послуг; 

раціональне використання технологій і ресурсів наступних ланок охорони 

здоров’я, рентабельність ПМСД. 

Тому при розробці моделі ПМСД на місцевому рівні необхідно закласти всі 

необхідні елементи, навіть якщо на даному етапі відсутні можливості для їх 

реалізації. Створення умов і пошук ресурсів під конкретні завдання створеної 

моделі ПМСД (з усіма необхідними елементами) є основою її подальшого 

розвитку. 

Одним з основних завдань органів місцевого самоврядування є створення умов 

для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування, 

яке залежить не лише від матеріально-технічної бази, а й від забезпеченості 
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кваліфікованими медичними кадрами. У більшості держав світу на частку 

первинної медико-санітарної допомоги припадає до 90% загального обсягу 

медичних послуг.  

Протягом останніх років ситуація з кадрами погіршується. Викликає 

занепокоєння зростання кількості медичних працівників пенсійного віку, а також 

те, що молоді спеціалісти не бажають йти на роботу у зв’язку з відсутністю 

житла, низькою заробітною платою та відсутністю доплат стимулюючого 

характеру. 

Не застосовуються принципи комплексності та наступності у наданні медичної 

допомоги. Не приділяється достатня увага профілактиці захворювань та 

диспансеризації населення. Це призводить до несвоєчасного виявлення хвороб 

та їх ускладнень, а отже, до збільшення потреби населення у спеціалізованій та 

високоспеціалізованій медичній допомозі. 

Таким чином, зміщення акцентів від лікування до профілактики захворювань і 

просування здорового способу життя, а також запровадження 

мультидисциплінарного підходу у забезпеченні здоров’я територіальної 

громади, робить концепцію громадського здоров’я невід’ємною складовою 

сучасної моделі ПМСД.  

На сьогодні система охорони здоров’я об’єднаної територіальної громади, як і 

України в цілому, характеризується: 

- низьким рівнем тривалості життя людей; 

- низьким рівнем здоров’я мешканців; 

- зростанням та поширеністю інфекційної захворюваності; 

- недостатнім розвитком інституту сімейної медицини; 

- пріоритетністю розвитку вторинної медичної допомоги; 

- повною відсутністю взаємодії між первинною і вторинною ланками надання 

медичної допомоги, а також між екстреною та невідкладною медичною 

допомогою. 

Враховуючи вище викладене, є нагальна потреба у створенні Програми   

стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної допомоги  населенню 

Перечинської об’єднаної територіальної громади та відновлення матеріально-

технічної бази Комунального некомерційного підприємства «Перечинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2023 роки з розширеним 

спектром заходів, що стосуються покращення медичного обслуговування як 

дорослого, так і дитячого населення на первинному рівні, збереження здоров’я 

12-ти тисячної громади, попередження захворюваності, зниження смертності та 

інвалідності. 

Затвердження даної Програми дасть можливість реалізувати впровадження 

програмно-цільового методу фінансування та залучити додаткові кошти із 

міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, для 

вирішення проблемних питань первинної медико-санітарної допомоги ОТГ, 

наближення якісної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини 

до населення. 

 

3. Мета Програми 

 

Dell
Зачеркивание

Dell
Текстовое поле
Внесено змінирішенням №436від 15.12.2021р.

Dell
Текстовое поле
Внесено змінирішенням №436від 15.12.2021р.



Метою Програми є поліпшення фінансування первинної медичної допомоги для 

забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони здоров’я, 

забезпечення рівного та справедливого доступу громадян до медичних послуг 

належної якості, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності 

населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування 

системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-

санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та вдосконалення 

матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства 

«Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської 

міської ради. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, етапи 

виконання програми. 

 

Медична допомога жителям Перечинської ОТГ є доступною. Проте є проблеми, 

які накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом 

додаткового фінансування: 

 удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно 

до світових стандартів, запровадження правових, економічних, 

управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян 

на   охорону здоров’я; 

 залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та     

громадських організацій до більш широкого інформування населення з 

питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування 

захворювань; 

 поліпшення надання первинної медичної допомоги жителям об’єднаної 

територіальної громади; 

 забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення; 

 поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня 

захворюваності, інвалідності, продовження активного довголіття і 

тривалості життя; 

 підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та 

матеріальних ресурсів охорони здоров’я; 

 створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони 

здоров’я; 

 удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я; 

 підтримка та впровадження додаткового функціоналу системи 

персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних 

інформаційних технологій в діяльності первинної медико-санітарної 

допомоги. 

 

5. Фінансування Програми 

 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок 

коштів державного, міського бюджету, а також за рахунок інших джерел не 
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заборонених законодавством України на оплату поточних і капітальних видатків 

відповідно до Додатку. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

Очікуваними результатами виконання Програми є: 

 Отримання кваліфікованої, професійної первинної медичної допомоги 

жителями громади; 

 Сучасна система інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я; 

 Підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я; 

 Покращення матеріально-технічної бази; 

 Дотримання санітарно-епідеміологічних правил і норм, гігієнічних 

нормативів; 

 Одержання хворими ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів 

та виробів медичного призначення; 

 Система персоніфікованого електронного реєстру громадян для         

діяльності первинної медико-санітарної допомоги. 

 

Секретар міської ради                                                         Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 1 

до Програми 

ПАСПОРТ 

Програма стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної 

допомоги населенню Перечинської об’єднаної територіальної громади та 

відновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

на 2021-2023 роки 

Назва Програма  стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної 

допомоги населенню Перечинської об’єднаної територіальної 

громади та відновлення матеріально-технічної бази Комунального 

некомерційного підприємства «Перечинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2021-2023 роки» 

Тип Програми Програма розвитку 

Ініціатор 

розроблення 

Програми  

КНП «Перечинський центр первинної медико – санітарної 

допомоги» 

Розробник 

Програми 

КНП  «Перечинський центр  первинної медико-санітарної допомоги» 

Мета 

Програми 

Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та 

смертності населення шляхом формування і налагодження 

ефективного функціонування системи надання населенню доступної 

та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах 

сімейної медицини. 

Завдання 

Програми 

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, 

оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною 

технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних 

працівників, що допоможе покращити  якість життя та збільшити 

тривалість життя населення Перечинської об’єднаної територіальної 

громади. 

Терміни 

реалізації 

Програми 

Протягом трьох років (2021-2023 роки) 

Виконавець 

Програми  

КНП  «Перечинський  центр  первинної медико-санітарної 

допомоги» 

Джерела 

фінансування 

Програми 

Основним джерелом фінансування  є кошти бюджету Перечинської 

міської ради та інші кошти, не заборонені чинним законодавством 

Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації 

Програми 

2520,0 (Два мільйони п’ятсот двадцять тисяч гривень) 

Секретар міської ради                                                         Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 2 

до Програми 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Програми стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної 

допомоги населенню Перечинської об’єднаної територіальної громади та 

відновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 

на 2021-2023 роки 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

для виконання Програми 

Роки виконання  Всього витрат на 

виконання 

Програми,  

тис. гривень 

2021 2022 2023 2021 – 2023 роки 

1 2 3 4 5 

Обсяг ресурсів всього, у 

тому числі: 

610 1015 895 2520 

Міський бюджет  610 1015 895 2520 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         Галина ГАЄВСЬКА 
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                                                                                                                               Додаток 3 

     до Програми  

 

Обсяги фінансування Програми 

 
№ з/п Найменування заходів Виконавець Термін 

виконан

ня 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  щорічні обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

грн. 

Очікувані результати 

2021 2022 2023  

1 Придбання медичного 

інвентаря, виробів медичного 

призначення, медичного 

обладнання, витратних 

матеріалів для надання 

медичної допомоги мешканцям 

КНП «Перечинський 

ЦПСМСД» 

2021-

2023 

 

Міський 

бюджет 

150 400 400 Створення умов для 

своєчасного надання 

медичної допомоги та 

покращення діяльності 

лікувального закладу 

2. Проведення поточного ремонту 

приміщень амбулаторій 

загальної практики сімейної 

медицини та фельдшерсько-

акушерського пункту  

КНП «Перечинський 

ЦПСМСД» 

2021-

2023 

Міський 

бюджет 

100 50 50 Створення та 

підтримання 

комфортних умов для 

перебування пацієнтів і 

громадян у 

лікувальних закладах 

4. Придбання меблів для  КНП 

«Перечинський ЦПСМСД»  КНП «Перечинський 

ЦПСМСД» 

2021-

2023 

Міський 

бюджет 

50 50 50 Створення комфортних 

умов  для роботи 

працівників закладу 

5. Підвищення кваліфікації 

лікарів,медичних сестер 
КНП «Перечинський 

ЦПСМСД» 

2021-

2023 

Міський 

бюджет 

10 25 25 Підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовка 

педіатрів, лікарів-

терапевтів  

6. Впровадження механізму 

реалізації права пацієнтів 

вільно обирати лікаря ПМСД та 

замінювати його в порядку 

визначеному чинним 

законодавством 

КНП «Перечинський 

ЦПСМСД» 

2021-

2023 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

 

0 0 0 Створення та 

підтримання 

комфортних умов для 

обслуговування 

пацієнтів і громадян. 
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7. Запровадження системи 

індикаторів якості медичних 

послуг, що надають на 

первинному рівні 

КНП «Перечинський 

ЦПСМСД» 

2021-

2023 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

 

0 0 0 Покращення 

ефективності, 

своєчасності і якості 

медичної допомоги. 

 

Підвищити мотивацію 

молодих спеціалістів, 

лікарів,  створення 

сприятливих і 

комфортних умов для 

їх проживання в місті 

8. Стимулюючі виплати медичним 

працівникам 

КНП «Перечинський 

ЦПСМСД» 

2021-

2023 

Міський 

бюджет 

80 200 200 

9. Забезпечення комп’ютерною 

технікою Центру ПМСД та 

підтримання комп’ютерної 

мережі, забезпечення доступу 

до мережі Інтернет, підтримка 

електронних реєстрів та 

телемедичного консультування 

КНП «Перечинський 

ЦПСМСД» 

2021-

2023 

Міський 

бюджет 

70 90 20 Покращення 

ефективності, 

своєчасності і якості 

медичної допомоги, 

надійного і 

оперативного 

управління 

інформацією, 

впровадження новітніх 

технологій в медичну 

практику 

10. Придбання засобів цивільного 

захисту, захисного медичного 

обладнання, матеріалів для 

здійснення заходів з ліквідації 

наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації 

природного характеру, 

пов’язаної з поширенням на 

території України гострої 

корона-вірусної 

хвороби COVID-19 

КНП «Перечинський 

ЦПСМСД» 

2021-

2023 

Міський 

бюджет 

150 150 150 Створення умов для 

захисту медичного 

персоналу, своєчасного 

надання медичної 

допомоги та 

покращення діяльності 

лікувального закладу 

Всього за Програмою: 2520,0 610 1015 895  

В тому числі: місцевий бюджет 2520,0 610 1015 895  

Секретар міської ради                                                                                                                                   Галина ГАЄВСЬКА  
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Додаток 2 

до рішення 3 пленарного засідання 7 сесії 

8 скликання  

№  249 від 06 липня 2021 року 

 

Програма благоустрою  

Перечинської міської територіальної громади на 2021-2023 рр. 

 

1. Паспорт програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області 

 

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Виконавчий комітет Перечинської міської ради, КП 

«Комунальник», відділи міської ради (відповідно 

напрямку) 

 

6. Строк виконання Програми 2021 - 2023 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

(для комплексних програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної  

громади 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

Всього  

тис.грн. 

у тому числі, за роками тис.грн. 

2021 2022 2023 

Всього, у тому числі: 27 834,56 12 694,0 6 969,8 8 170,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 
27 834,56 12 694,0 6 969,8 8 170,0 

8.2. Кошти інших джерел 0,0 0,0 0,0 0,0 



2.Загальні положення 

Благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та 

озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та 

екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, 

зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту 

з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, 

створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності 

людини довкілля. 

Програма благоустрою Перечинської міської територіальної громади (далі 

Перечинська ТГ) на 2021-2023 роки розроблена на виконання Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про дорожній рух», Закону 

України «Про автомобільні дороги» та інших нормативно – правових актів у 

сфері благоустрою населених пунктів. 

Виконання Програми передбачає : 

 Запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання 

та використання ресурсів; 

 Покращення екологічного та санітарного стану громади; 

Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та комфортного 

середовища для проживання, що досягається шляхом  забезпечення належного 

рівня благоустрою. Роботи з благоустрою у ТГ здійснюються КП 

«Комунальник» та іншими підрядниками. 

 

3. Мета програми 

 

 забезпечення утримання в належному санітарному стані території ТГ 

(проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних 

форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах міста), 

очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання 

та охорона об’єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення 

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 

 Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану ТГ (організація 

прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і 

рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, косіння зелених 

зон, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів по збору твердих 

побутових відходів, паркування транспортних засобів, встановлення урн для 

сміття тощо). 

 Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням дорожніх 

знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож  тощо. 

 Окультурення зелених насаджень з одночасним санітарним  видаленням 

сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів та формуванням крон існуючих 

дерев, утриманням газонів, зелених зон. 

 Забезпечення якісного вуличного освітлення ТГ (поточне утримання, 

впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього 

освітлення ТГ). 

 Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів. 



 Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого 

населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, 

облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо). 

 Забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування 

існуючих кладовищ та проведення ряду заходів по їх розширенню за потреби). 

 Залучення до виконання робіт з благоустрою ТГ осіб з числа безробітних 

зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а також осіб засуджених 

до виконання громадських робіт. 

 Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями до об’єктів благоустрою. 

 Організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та 

місцевих свят. 

 Проведення профілактичної, роз’яснювальної  та виховної роботи серед 

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил 

поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих 

побутових відходів, участі громадян у заходах з благоустрою за місцем їх 

проживання. 

 

4. Завдання Програми 

 

- реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному 

санітарно-технічному стані території Перечинської ТГ та покращення її 

естетичного вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та 

відпочинку мешканців та гостей громади. 

 

5.Основні заходи Програми  

 

- приведення центральних частин ТГ до рівня зразкових населених пунктів 

(утримання пам’ятних та в’їзних знаків, вулиць, тротуарів, площ відновлення 

фасадів будівель, впорядкування зовнішньої реклами, встановлення та 

поновлення вказівників, дорожніх знаків, розмітки); 

- озеленення  територіальної громади; 

- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану ТГ, організація робіт по 

прибиранню ТГ, забезпечення своєчасного і повного вивезення ТПВ та нечистот, 

облаштування майданчиків для збору ТПВ, встановлення контейнерів, 

утримання в належному стані зелених зон, виготовлення та встановлення 

майданчиків для розміщення контейнерів для збору ТПВ, автобусних зупинок, 

паркування транспортних засобів; 

- належне утримання вулично-дорожньої мережі, а саме проведення поточних та 

капітальних ремонтів, реконструкцій під’їзних доріг до багатоквартирних 

будинків та вулиць ТГ з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, 

огорожі, утримання систем зливової каналізації, утримання зупинок транспорту; 

- очищення зливової каналізації по місту; 

- окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, 

аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб та 

квітників, газонів, смуг зелених насаджень; 



- забезпечення якісного освітлення вулиць і тротуарів ТГ (поточне утримання, 

продовження робіт з капітального ремонту зовнішнього освітлення міста з 

застосуванням енергозберігаючих технологій); 

- оновлення парку транспортних засобів у сфері благоустрою та санітарної 

очистки ТГ (придбання спецсміттєвоза); 

- забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування міських 

кладовищ); 

- забезпечення благоустрою умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого 

населення (впорядкування прибудинкових територій, будівництво дитячих 

гральних, спортивних майданчиків, пляжів); 

- залучення до виконання робіт з благоустрою ТГ осіб з числа безробітних на 

договірних засадах; 

- створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 

можливостями до об’єктів благоустрою (улаштування пандусів, з`їздів для 

інвалідів - візочників на переходах, площах, тротуарах, обладнання 

світлофорних об’єктів системою звукового сповіщання тощо ); 

- організація робіт з благоустрою при проведенні державних та територіальних  

свят; 

- паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, площ, зелених 

насаджень тощо); 

- поточний та капітальний ремонт об’єктів благоустрою; 

- проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед 

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил 

поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведенні порядку за місцем 

проживання, залучення громадськості, насамперед молоді, до здійснення заходів 

з благоустрою ТГ; 

- інші заходи з благоустрою.  

 

6.Фінансове забезпечення 

 

№ 

п/п 

Назва 2021 

тис. грн 

2022 

тис. грн 

2023 

тис. грн 

 

Всього 

тис. грн 

1 Очистка стічних вод 400,0 480,0 579,0 1 459,0 

2 Покос газонів, 

територій, кладовищ, 

майданчиків, прилеглих 

територій та інші 

 

400,0 

 

480,0 

 

579,0 

 

1 459,0 

3 Перевезення сміття 400,0 480,0 579,0 1 459,0 

4 Обрізка дерев 400,0 480,0 579,0 1 459,0 

5 Очистка снігу 200,0 240,0 288,0 728,0 

6 Встановлення нових 

елементів (опор, ліній, 

щитових) конструкцій 

та точок обліку 

вуличного освітлення. 

Поточний ремонт, 

обслуговування 

 

 

1 744,0 

 

 

2 092,8 

 

 

2 511,36 

 

 

6 348,16 



вуличного освітлення. 

Встановлення 

світильників на 

сонячних батареях. 

7 Розробка програмного 

забезпечення по 

вуличному освітленню 

 

25,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

75,0 

8 Закупка та 

встановлення урн для 

сміття 

 

200,0 

 

240,0 

 

288,0 

 

728,0 

9  Встановлення та  

ремонт поручнів/перил 

на мостиках, переходах 

 

50,0 

 

60,0 

 

72,0 

 

182,0 

10 Встановлення та 

ремонт мостиків, 

переходів 

 

50,0 

 

60,0 

 

72,0 

 

182,0 

11 Благоустрій територій 200,0 240,0 288,0 728,0 

12 Капітальний ремонт 

площі Незалежності 

 

 

3 353,0 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

3 353,0 

13 Ремонт існуючих та 

будівництво нових 

об’єктів благоустрою 

(автобусні зупинки, 

дитячі майданчики, 

візитівки – знаки 

«Перечин», лавиці, 

сміттєві урни/бачки у 

центрі, пам’ятники та 

пам’ятні знаки та інш.) 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

120,0 

 

 

 

 

144,0 

 

 

 

 

364,0 

14 Ремонт існуючих та 

встановлення нових 

огорож  

 

100,0 

 

120,0 

 

144,0 

 

364,0 

15 Встановлення 

майданчиків для збору 

ТПВ 

 

100,0 

 

120,0 

 

144,0 

 

364,0 

16 Озеленення(посадка 

квітів, кущів, дерев, 

обробка зелених 

насаджень) 

 

200,0 

 

240,0 

 

288,0 

 

728,0 

17 Обробка гербіцидами 

об’єктів від 

дикоростучих трав та 

чагарників 

50,0 60,0 72,0 182,0 

18 Встановлення 

металевих шаф 

10,0 12,0 14,4 36,4 



19 Закупка, встановлення 

та заміна дорожніх 

знаків 

 

150,0 

 

180,0 

 

216,0 

 

546,0 

20 Закупка та 

встановлення дошок 

оголошень 

 

100,0 

 

120,0 

 

144,0 

 

364,0 

21 Закупка та 

встановлення вивісок із 

назвами населеного 

пункту на конструкціях 

автобусних зупинок 

 

100,0 

 

120,0 

 

144,0 

 

364,0 

22 Ремонт ливневих 

каналізацій 

1500,0   1500,0 

23  Придбання сміттєвоза 2 000,0   2 000 

24 Оплата вуличного 

освітлення 

862,0 1 000,0 1 000,0 2 862,0 

 Усього 12 694,0 6 969,8 8 170,76 27834,56 

 

7.Очікувані результати 

 

  У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників: 

 Поліпшення санітарного та естетичного стану ТГ. 

 Збільшення кількості обслуговуваних вулиць ТГ. 

 Освітлення території ТГ відповідно до потреб громади. 

 Збільшення терміну придатності елементів благоустрою, зовнішнього 

освітлення та інших об’єктів благоустрою за рахунок виконання робіт із 

капітального ремонту та послуг із технічного обслуговування. 

  Підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань 

благоустрою та санітарної очистки; 

 Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє 

природне середовище та здоров’я людини; 

 Створення умов для очищення ТГ від забруднення побутовими відходами; 

 Значне покращення санітарного стану та  благоустрою ТГ; 

 Відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів, влаштування 

твердого покриття на дорогах комунальної власності; 

 Розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення ТГ; 

 Суттєве збільшення площ зелених насаджень, створення паркових зон 

відпочинку, заміну застарілих лісонасаджень та їх оновлення, більш якісне 

утримання та обслуговування зеленого господарства ТГ; 

 Покращення загального екологічного стану територій, зменшення 

негативного впливу на довкілля; 

 Створення належних умов для проживання населення, забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя, активізації жителів ТГ у виконанні 

завдань Програми . 

  

8.Організація та контроль за виконанням Програми 



Щорічний звіт про виконання завдань Програми подається Перечинській міській 

раді для розгляду та затвердження у двомісячний строк після завершення 

відповідного бюджетного періоду. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання 

завдань Програми,  здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

 

Секретар міської ради                                                    Галина ГАЄВСЬКА  

  



Додаток 3 

до рішення 3 пленарного засідання 7 сесії 

8 скликання  

№ 249 від 06 липня 2021 року 

 

Програма 

 

фінансової підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил , які проживають  на території Перечинської  міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

ГО «Спілка учасників АТО Перечинщини» 

2. Розробник Програми ГО «Спілка учасників АТО Перечинщини» 

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

ГО «Спілка учасників АТО Перечинщини» 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

ГО «Спілка учасників АТО Перечинщини», 

Відділ охорони здоров’я, соціального захисту 

населення та у справах дітей Перечинської 

міської ради  

6. Строк виконання Програми 2021 - 2023 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми (для комплексних 

програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної 

громади, інші джерела, незаборонені чинним 

законодавством. 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

Всього, 

тис. грн 

у тому числі, за роками, тис. грн 

2021 2022 2023 

Всього, у тому числі: 83,0 25,0 25,0 25,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 75,0 25,0 25,0 25,0 

8.2. Кошти інших джерел 8,0 8,0 0,0 0,0 

  



2. Загальні положення 

 

Назва: Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної операції, 

операції об’єднаних сил, які проживають на території Перечинської  міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки (далі Програма).  

Підстава для розроблення: п.22 ч.1 ст.26.Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

Програма спрямована на фінансову підтримку учасників антитерористичної 

операції (далі АТО), операції об’єднаних сил (далі ООС), які проживають на 

території Перечинської  територіальної громади. 

 

3.Мета Програми 

 

Метою програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, 

ООС,та членів їх сімей та, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого 

самоврядування з громадськими організаціями у сфері підтримки учасників 

АТО, ООС та членів їх сімей. Вшанування Днів державного значення та загиблих 

(померлих) учасників АТО, ООС. 

 

4.Завдання, заходи Програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

- вшанування загиблих (померлих) учасників АТО, ООС; 

- відзначення державного свята Дня захисника України; 

- підтримка громадської організації «Спілка учасників АТО Перечинщини». 

 

5.Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних призначень, 

передбачених міським бюджетом та інших джерел незаборонених чинним 

законодавством 

Орієтований обсяг фінансування Програми становить 75 тис. грн. Обсяги 

фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року 

можуть змінюватись. 

тис.грн 

№ 

п/п 
Назва 2021 2022 2023 Всього 

41. 
Придбання вінків, квітів, лампадок, 

грамот, нагород та ін... 
1,5 16,0 16,0 33,5 

42. 

Поточний ремонт офісного приміщення  

та музею бойової слави ГО «Спілка 

учасників АТО Перечинщини». 

23,5 9,0 9,0 41,5 

К3. Транспортні послуги 0 0 0 0 

6 Усього: 25,0 25,0 25,0 75,0 



 

6. Очікувані результати 

 

Виконання Програми підвищить рівень соціального захисту, поліпшить 

соціально-психологічний мікроклімат в родинах, сім’ях учасників АТО, ООС. 

 

7. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Координація виконання Програми покладається на виконавчий комітет 

Перечинської міської ради, на постійну комісію з питань планування бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова Кравець В.В.) 

 

Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА 

 
 

  



  
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року № 250 

         м.Перечин 

 

Про затвердження звіту  

по виконанню бюджету міської 

територіальної громади  

за І півріччя 2021 року  

 

     Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та розглянувши 

звіт по виконанню бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2021 

року, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт по виконанню бюджету міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року згідно додатків 1, 2, 3, 4 (додатки додаються).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій (Кравець В.В.). 

 

Міський голова                                                                  Іван ПОГОРІЛЯК



 

Додаток 1

до рішення Перечинської міської ради

від 06 липня 2021 року №250

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету
 Уточ.пл. за 

період

Виконано за 

період
Відхилення, +/-

%
 в

и
ко

н
ан

н
я 

н
а 

вк
аз

ан
и

й
 п

е
р

іо
д

10000000 Податкові надходження  26 095 515 29 930 754 3 835 239 115

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості  
18 992 400 21 310 802 2 318 402 112

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 18 992 400 21 310 802 2 318 402 112

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
18 126 400 20 377 238 2 250 838 112

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 

815 000 830 843 15 843 102

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата
9 000 44 800 35 800 498

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування
42 000 57 920 15 920 138

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних 

ресурсів
176 545 306 552 130 007 174

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 175 000 303 820 128 820 174

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 

35 000 73 968 38 968 211

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

140 000 229 853 89 853 164

13030000 Рентна плата за користування надрами 1 545 2 732 1 187 177

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення 
1 545 2 732 1 187 177

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  1 075 000 1 133 218 58 218 105
14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції) 155 000 151 754 -3 246 98

14021900 Пальне 155 000 151 754 -3 246 98

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 
490 000 515 386 25 386 105

14031900 Пальне 490 000 515 386 25 386 105

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів
430 000 466 078 36 078 108

18000000 Місцеві податки 5 851 570 7 180 182 1 328 612 123
18010000 Податок на майно 2 888 900 3 810 768 921 868 132

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості

1 880 696 -1 184 37

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості

6 900 14 593 7 693 211

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості

1 120 50 919 49 799 4 546

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості

167 000 187 060 20 060 112

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  1 615 000 2 339 740 724 740 145

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  955 600 1 015 069 59 469 106

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  32 000 55 308 23 308 173

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  109 400 147 383 37 983 135

18030000 Туристичний збір 600 1 190 590 198

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 600 1 190 590 198

18050000 Єдиний податок  2 962 070 3 368 224 406 154 114

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 250 000 342 982 92 982 137

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2 711 300 3 024 472 313 172 112

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

770 771 1 100

Звіт по виконанню загального фонду бюджету міської територіальної громади                                                                      

за І півріччя 2021 року

ДОХОДИ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

20000000 Неподаткові надходження  248 830 328 195 79 365 132

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  1 300 425 -875 33
21080000 Інші надходження  1 300 425 -875 33

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1 300 425 -875 33

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів

0 0 0 0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 
247 530 312 537 65 007 126

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 244 000 265 782 21 782 109

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 210 000 216 617 6 617 103

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень
34 000 37 815 3 815 111

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, а також плата за надання інших платних 

послуг

0 11 350 11 350 0

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном  
0 32 058 32 058 0

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності 

0 32 058 32 058 0

22090000 Державне мито  3 530 14 697 11 167 416

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування  

2 230 12 963 10 733 581

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних 

паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  
1 300 1 734 434 133

24000000 Інші неподаткові надходження  0 15 233 15 233 0

24060000 Інші надходження  0 15 233 15 233 0

24060300 Інші надходження  0 15 233 15 233 0

30000000 Доходи від операцій з капіталом  0 1 200 1 200 0

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0 1 200 1 200 0

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або 

територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, 

безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і 

грошових коштів, власники яких невідомі 

0 1 200 1 200 0

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового 

майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, 

власники яких невідомі  

0 1 200 1 200 0

40000000 Офіційні трансферти  24 232 300 24 232 300 0 100

41000000 Від органів державного управління  24 232 300 24 232 300 0 100
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 22 515 400 22 515 400 0 100

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 21 703 400 21 703 400 0 100

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій812 000 812 000

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 243 600 243 600 0 100

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету

243 600 243 600 0 100

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 473 300 1 473 300 0 100

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
1 073 500 1 073 500 0 100

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

57 600 57 600 0 100

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

342 200 342 200 0 100

26 344 345 30 260 149 3 915 804 115

50 576 645 54 492 449 3 915 804 108Всього

Всього без урахування трансферт



 

Код Показник
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період з 

урахуванням 

змін

Виконано за 

вказаний 

період

+/-

%
 в

и
ко

н
ан

н
я 

н
а 

вк
аз

ан
и

й
 п

е
р

іо
д

01 Перечинська міська рада 12 317 745 6 976 053 -5 341 692 57

0100 Державне управління 7 441 243 4 606 279 -2 834 964 62

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

7 393 243 4 587 225 -2 806 018 62

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 48 000 19 054 -28 946 40

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 597 000 333 037 -263 963 56
0113210 Організація та проведення громадських робіт 213 000 105 805 -107 195 50

0113242
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 384 000 227 232 -156 768 59

4000 Культура i мистецтво 80 000 56 725 -23 275 71
0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 80 000 56 725 -23 275 71

5000 Фiзична культура i спорт 50 000 39 914 -10 086 80

0115062

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
50 000 39 914 -10 086 80

6000 Житлово-комунальне господарство 4 007 502 1 908 423 -2 099 079 48

0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 150 000 0 -150 000 0

0116013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства
96 000 19 007 -76 993 20

0116014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 1 054 000 617 684 -436 316 59

0116020

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги

129 347 107 083 -22 264 83

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 2 578 155 1 164 649 -1 413 506 0

7000 Економічна діяльність 57 000 17 809 -39 191 31
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 57 000 17 809 -39 191 31

7700

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, 

урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських 

установ

5 000 0 -5 000 0

0117700

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
5 000 0 -5 000 0

8000 Інша діяльність 80 000 13 865 -66 135 17
0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 50 000 13 865 -36 135 28

0118410 Фінансова підтримка засобів масової інформації 30 000 0 -30 000 0

06 Відділ ОКСМС Перечинської міськради 43 613 181 37 504 597 -6 108 584 86

0100 Державне управління 1 427 348 1 112 410 -314 938 78

0610160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах
1 427 348 1 112 410 -314 938 78

1000 Освіта 39 266 199 34 358 884 -4 907 315 88
0611010 Надання дошкільної освіти 8 035 982 7 100 278 -935 704 88

0611021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти
5 578 294 4 303 930 -1 274 364 77

0611031

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти
21 703 400 19 748 146 -1 955 254 91

0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 2 767 613 2 699 635 -67 978 98

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти 1 810 0 -1 810 0

0611151

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 

коштів місцевого бюджету
55 900 26 549 -29 351 47

0611152

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції
1 073 500 435 954 -637 547 41

0611200

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

49 700 44 391 -5 309 89

4000 Культура i мистецтво 1 841 794 1 091 486 -750 308 59
0614030 Забезпечення діяльності бібліотек 440 743 249 402 -191 341 57

0614040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 175 906 136 127 -39 779 77

0614060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів
1 225 145 705 956 -519 189 58

5000 Фiзична культура i спорт 1 077 840 941 817 -136 023 87

0615031

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл
1 027 840 918 317 -109 523 89

0615062

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
50 000 23 500

ВИДАТКИ



 
Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА 
 
  

07 Перечинський відділ охорони здоров`я 4 223 960 2 514 080 -1 709 880 60

0100
Державне управління 480 790 371 309 -109 481 77

0710160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах
480 790 371 309 -109 481 77

2000
Охорона здоров`я 3 188 846 1 698 162 -1 490 684 53

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2 453 896 1 180 272 -1 273 624 48

0712111

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
112 750 89 689 -23 061 80

0712144

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
342 200 293 275 -48 925 86

0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 280 000 134 925 -145 075 48

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 554 324 444 609 -109 715 80

0713035

Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій 

громадян (мешканців Перечинської міської територіальної громади) 

на залізничному транспорті приміського сполучення

15 000 10 486 -4 514 70

0713104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю

433 424 393 410 -40 014 91

0713160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

80 900 39 414 -41 486 49

0713192

Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції об’єднаних сил
25 000 1 299 -23 701 5

37 Фінансовий відділ Перечинської МР 1 541 906 1 168 395 -373 511 76

0100 Державне управління 504 400 330 889 -173 511 66

3710160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах
504 400 330 889 -173 511 66

8000 Інша діяльність 100 000 0 -100 000 0
3718710 Резервний фонд місцевого бюджету 100 000 0 -100 000 0

9400

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров`я за 

рахунок субвенцій з державного бюджету

837 506 837 506 0 100

3719490

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих 

на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за 

рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного 

бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

837 506 837 506 0 100

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих 

бюджетів

100 000 0 -100 000 0

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 100 000 0 -100 000 0

600000 Фінансування за активними операціями 466 916 466 916 0 100

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)
466 916 466 916 0 100

60 621 802 48 630 040 -11 991 762 80Всього:



 
 
 
 
 

Додаток 2

до рішення Перечинської міської ради

від 06 липня 2021 року №250

Код Доходи
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10000000 Податкові надходження  57 130 35 769 -21 361 63

19000000 Інші податки та збори 57 130 35 769 -21 361 63
19010000 Екологічний податок 57 130 35 769 -21 361 63

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами забруднення 
51 980 32 125 -19 855 62

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у 

водні об`єкти 
1 300 1 053 -247 81

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для 

цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів 

як вторинної сировини 

3 850 2 590 -1 260 67

20000000 Неподаткові надходження  1 274 769 1 199 458 -75 312 94

24000000 Інші неподаткові надходження  2 500 23 933 21 433 957
24060000 Інші надходження  2 500 23 933 21 433 957

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності 

2 500 23 933 21 433 957

25000000 Власні надходження бюджетних установ  1 272 269 1 175 524 -96 745 92

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством 
557 262 401 784 -155 478 72

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 
556 305 396 124 -160 181 71

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності 
958 4 860 3 903 508

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна) 
0 800

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  715 007 773 740 58 733 108

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 710 538 764 802 54 264 108

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 

суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 

об`

4 469 8 939

30000000 Доходи від операцій з капіталом  200 000 1 074 645 874 645 537

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0 446 611 446 611 0

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці 

Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  
0 446 611 446 611 0

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 200 000 628 034 428 034 314
33010000 Кошти від продажу землі  200 000 628 034 428 034 314

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим

0 628 034 628 034 0

50000000 Цільові фонди  18 000 18 000 0 100

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади  

18 000 18 000 0 100

600000 Фінансування за активними операціями 466 916 466 916 0 100
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 466 916 466 916 0 100

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)
466 916 466 916 0 100

1 549 899 2 327 871 777 972 150

2 016 815 2 794 787 777 972 139

Звіт по виконанню спеціального фонду бюджету міської територіальної громади                                                                                                                 

за І півріччя 2021 року

ДОХОДИ

Всього (без урахування трансфертів та фінансування)

Всього
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01 Перечинська міська рада 3 737 026 1 674 106 -2 062 919 45

0100 Державне управління 231 904 409 108 177 204 176

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

231 904 409 108 177 204 176

3200

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати 

допомог і компенсацій
4 469 8 939 4 469 200

0113210 Організація та проведення громадських робіт 4 469 8 939 4 469 200

6000 Житлово-комунальне господарство 1 700 732 864 135 -836 597 51

0116020

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги

28 000 0 -28 000 0

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 1 672 732 864 135 -808 597 52

7000 Економічна діяльність 1 740 291 365 051 -1 375 240 21
0117325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 49 000 0 -49 000 0

0117340 Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 0 0 0 0

0117350

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)
0 0 0 0

0117363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
1 280 950 0 -1 280 950 0

0117650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 

на неї
20 000 2 499 -17 501 12

0117691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 

18 000 0 -18 000 0

0117700

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
372 341 362 552 -9 789 97

8000 Інша діяльність 59 630 26 875 -32 755 45
0118311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 59 630 26 875 -32 755 45

06 Відділ ОКСМС Перечинської міськради 1 700 633 449 614 -1 251 019 26

1000 Освіта 1 639 919 414 197 -1 225 722 25

0611010 Надання дошкільної освіти 338 296 235 853 -102 442 70

0611021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти
149 818 87 132 -62 686 58

0611061

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти
1 000 000 0 -1 000 000 0

0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 151 806 91 212 -60 593 0

1200

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами
7 900 0 -7 900 0

0611200

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

7 900 0 -7 900 0

5000

Фiзична культура i спорт 52 814 35 417 -17 398 0

0615031

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл
2 814 5 429 2 614 0

0615062

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
50 000 29 988 -20 012 0

ВИДАТКИ



 
 

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА 
  

07 Перечинський відділ охорони здоров`я 103 422 206 845 103 422 200

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 103 422 206 845 103 422 200

0713104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю

103 422 206 845 103 422 200

37 Фінансовий відділ Перечинської МР
202 500 2 500 -200 000 1

9400

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров`я за 

рахунок субвенцій з державного бюджету

2 500 2 500 0 100

3719490

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих 

на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за 

рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного 

2 500 2 500 0 100

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих 

бюджетів

200 000 0 -200 000 0

3719770

Інші субвенції з місцевого бюджету 200 000 0 -200 000 0

5 743 581 2 333 065 -3 410 516 41Всього:



 
  

Додаток 3

до рішення Перечинської міської ради

від 06 липня 2021 року №250
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10000000 Податкові надходження  23 545 534 29 930 754 6 385 220 127

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості  
17 214 821 21 310 802 4 095 980 124

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 17 214 821 21 310 802 4 095 980 124

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
16 392 104 20 377 238 3 985 134 124

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 

складу, що сплачується податковими агентами

708 239 830 843 122 604 117

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата
65 071 44 800 -20 271 69

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування
49 407 57 920 8 513 117

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних 

ресурсів
244 837 306 552 61 715 125

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 243 118 303 820 60 703 125

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 
57 208 73 968 16 760 129

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 
185 909 229 853 43 943 124

13030000 Рентна плата за користування надрами 1 719 2 732 1 013 159

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення 
1 719 2 732 1 013 159

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  1 016 614 1 133 218 116 605 111

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції)
133 682 151 754 18 072 114

14021900 Пальне 133 682 151 754 18 072 114

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 
461 934 515 386 53 452 112

14031900 Пальне 461 934 515 386 53 452 112

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів
420 998 466 078 45 080 111

18000000 Місцеві податки 5 069 262 7 180 182 2 110 920 142
18010000 Податок на майно 2 170 457 3 810 768 1 640 311 176

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості

2 853 696 -2 157 24

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості

6 181 14 593 8 411 236

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості

2 292 50 919 48 627 2 222

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості

141 205 187 060 45 856 132

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  446 373 2 339 740 1 893 367 524

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  1 380 556 1 015 069 -365 487 74

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  49 784 55 308 5 524 111

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  141 213 147 383 6 170 104

Інформація про виконання загального фонду бюджету міської територіальної громади                                                               

за 2020 та 2021 роки
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18030000 Туристичний збір 670 1 190 520 178

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 670 1 190 520 178

18050000 Єдиний податок  2 898 135 3 368 224 470 089 116

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 240 803 342 982 102 179 142

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2 656 561 3 024 472 367 910 114

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

771 771 0 100

20000000 Неподаткові надходження  276 144 328 195 52 051 119

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  6 882 425 -6 457 6

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних 

унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до 

відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції 

(частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є 

державна аб

150 0 -150 0

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету

150 0 -150 0

21080000 Інші надходження  6 732 425 -6 307 6

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 6 732 425 -6 307 6

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів

0 0 0 0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 
267 340 312 537 45 198 117

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 252 089 265 782 13 693 105

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 252 089 216 617 -35 472 86

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень
0 37 815 37 815 0

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, а також плата за надання інших платних 

послуг

0 11 350 11 350 0

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном  
9 593 32 058 22 465 334

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності 

9 593 32 058 22 465 334

22090000 Державне мито  5 657 14 697 9 040 260

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування  

4 093 12 963 8 870 317

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних 

паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  
1 564 1 734 13 669 974

24000000 Інші неподаткові надходження  1 922 15 233 13 311 793
24060000 Інші надходження  1 922 15 233 13 311 793

24060300 Інші надходження  1 922 15 233 13 311 793

30000000 Доходи від операцій з капіталом  0 1 200 1 200 0

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0 1 200 1 200 0

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або 

територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, 

безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і 

грошових коштів, власники яких невідомі 

0 1 200 1 200 0

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового 

майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, 

власники яких невідомі  

0 1 200 1 200 0



 
  

40000000 Офіційні трансферти  19 724 500 24 232 300 4 507 800 123

41000000 Від органів державного управління  19 724 500 24 232 300 4 507 800 123

41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 19 113 800 22 515 400 3 401 600 118

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 16 894 000 21 703 400 4 809 400 128

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2219800 0 -2 219 800 0

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій

0 812 000 812 000 0

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 458 400 243 600 -214 800 53

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету

458 400 243 600 -214 800 53

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 152 300 1 473 300 1 321 000 967

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 0 1 073 500 1 073 500 0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

40 700 57 600 16 900 142

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

111 600 0 -111 600 0

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

0 342 200 342 200 0

23 821 677 30 260 149 6 438 472 127

43 546 177 54 492 449 10 946 272 125

Всього (без урахування трансфертів)

Всього
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01 Перечинська міська рада 11 454 124 6 976 053 -4 478 072 61

0100 Державне управління 5 417 095 4 606 279 -810 816 85

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

5 409 393 4 587 225 -822 168 85

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 7 702 19 054 11 352 247

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 201 828 333 037 131 209 165
0113210 Організація та проведення громадських робіт 36 396 105 805 69 409 291

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 165 432 227 232 61 800 137

4000 Культура i мистецтво 62 096 56 725 -5 371 91
0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 62 096 56 725 -5 371 91

5000 Фiзична культура i спорт 7 308 39 914 32 606 546

0115062

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
7 308 39 914 32 606 546

6000 Житлово-комунальне господарство 2 165 920 1 908 423 -257 497 88

0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0 0 0 0

0116013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства
19 621 19 007 -614 97

0116014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 606 671 617 684 11 013 102

0116020

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги

181 914 107 083 -74 831 59

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 1 357 714 1 164 649 -193 064 86

7000 Економічна діяльність 738 307 17 809 -720 497 2
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 54 232 17 809 -36 422 33

0117461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
684 075 0 -684 075 0

7700

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, 

урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських 

установ

0 0 0 0

0117700

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
0 0 0 0

8000 Інша діяльність 610 120 13 865 -596 255 2

0118110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха
443 717

0
-443 717 0

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 59 303 13 865 -45 438 23

0118410 Фінансова підтримка засобів масової інформації 57 100 0 -57 100 0

0118831 Надання кредиту 50 000 0 -50 000 0

9000 Міжбюджетні трансферти 2 251 452 0 -2 251 452 0

0119410

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції
2 219 800 0 -2 219 800 0

0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 31 652 0 -31 652 137

06 Відділ ОКСМС Перечинської міськради 27 315 124 37 504 597 10 189 473 137

0100 Державне управління 1 273 574 1 112 410 -161 164 87

0610160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах
1 273 574 1 112 410 -161 164 87

1000 Освіта 25 084 364 34 358 884 9 274 520 137
0611010 Надання дошкільної освіти 5 566 752 7 100 278 1 533 526 128

0611021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти
2 731 760 4 303 930 1 572 170 158

0611031

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти
14 833 731 19 748 146 4 914 415 133

0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1 950 311 2 699 635 749 324 138

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти 1 810 0 -1 810 0

0611151

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 

коштів місцевого бюджету 0
26 549 26 549 0

0611152

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції 0
435 954 435 954 0

0611200

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами 0

44 391 44 391 0

ВИДАТКИ



 
Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА 
  

4000 Культура i мистецтво 399 939 1 091 486 691 547 273
0614030 Забезпечення діяльності бібліотек 87 451 249 402 161 951 285

0614040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 97 097 136 127 39 030 140

0614060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів
215 390 705 956 490 566 328

5000 Фiзична культура i спорт 557 247 941 817 384 570 169

0615031

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл
557 247 918 317 361 070 165

0615062

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
0 23 500 23 500 0

07 Перечинський відділ охорони здоров`я 861 542 2 514 080 1 652 538 292

0100 Державне управління 304 634 371 309 66 675 122

0710160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах
304 634 371 309 66 675 122

2000 Охорона здоров`я 241 482 1 698 162 1 456 679 703
0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 39 959 1 180 272 1 140 313 2 954

0712111

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
0 89 689 89 689 0

0712144

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
0 293 275 293 275 0

0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 201 524 134 925 -66 598 67

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 315 426 444 609 129 184 141

0713035

Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій 

громадян (мешканців Перечинської міської територіальної громади) 

на залізничному транспорті приміського сполучення

0 10 486 10 486 0

0713104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю

315 426 393 410 77 985 125

0713160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

0 39 414 39 414 0

0713192

Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції об’єднаних сил
0 1 299 1 299 0

37 Фінансовий відділ Перечинської МР 0 1 168 395 1 168 395 0

0100 Державне управління 0 330 889 330 889 0

3710160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах
0 330 889 330 889 0

8000 Інша діяльність 0 0 0 0
3718710 Резервний фонд місцевого бюджету 0 0 0 0

9400

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров`я за 

рахунок субвенцій з державного бюджету
0 837 506 837 506 0

3719490

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих 

на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за 

рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного 

бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

0 837 506 837 506 0

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих 

бюджетів

0 0 0 0

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 0 0 0

600000 Фінансування за активними операціями 2 234 758 466 916 -1 767 842 21

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)
2 234 758 466 916 -1 767 842 21

41 865 548 48 630 040 6 764 492 116Всього:



 

Додаток 4

до рішення Перечинської міської ради

від 06 липня 2021 року №250

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету 01.07.2020 01.07.2021 Відхилення, +/-
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10000000 Податкові надходження  57 571 35 769 -21 802 62

19000000 Інші податки та збори 57 571 35 769 -21 802 62
19010000 Екологічний податок 57 571 35 769 -21 802 62

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами забруднення 
52 857 32 125 -20 732 61

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у 

водні об`єкти 
1 219 1 053 -166 86

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для 

цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів 

як вторинної сировини 

3 495 2 590 -905 74

20000000 Неподаткові надходження  843 945 1 199 458 355 512 142

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  76 530 0 -76 530 0

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  
76 530 0 -76 530 0

24000000 Інші неподаткові надходження  12 012 23 933 11 921 199
24060000 Інші надходження  12 012 23 933 11 921 199

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності 

12 012 23 933 11 921 199

25000000 Власні надходження бюджетних установ  755 403 1 175 524 420 121 156

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством 
335 843 401 784 65 941 120

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 
330 743 396 124 65 381 120

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності 
5 100 4 860 -240 95

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна) 
0 800 800 0

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  419 561 773 740 354 180 184
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 406 088 764 802 358 713 188

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 

суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 

об`єктів

13 472 8 939 -4 534 66

30000000 Доходи від операцій з капіталом  416 029 1 074 645 658 616 258

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  3 101 446 611 443 509 14 401

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці 

Крим та майна, що перебуває в комунальній власності
3 101 446 611 443 509 14 401

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 412 928 628 034 215 106 152
33010000 Кошти від продажу землі  412 928 628 034 215 106 152

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

412 928 628 034 215 106 152

50000000 Цільові фонди  18 000 18 000 0 100

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади  

18 000 18 000 0 100

600000 Фінансування за активними операціями 2 234 758 466 916 -1 767 842 21
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2 234 758 466 916 -1 767 842 21

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)
2 234 758 466 916 -1 767 842 21

1 335 546 2 327 871 992 325 174

3 570 303 2 794 787 -775 516 78

ДОХОДИ

Всього (без урахування трансфертів та фінансування)

Всього

Інформація про виконання спеціального фонду бюджету міської територіальної громади                                                       

за 2020 та 2021 роки
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01 Перечинська міська рада 534 330 1 674 106 1 139 777 313

0100 Державне управління 125 499 409 108 283 608 326

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

125 499 409 108 283 608 326

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 13 472 8 939 -4 534 66
0113210 Організація та проведення громадських робіт 13 472 8 939 -4 534 66

6000 Житлово-комунальне господарство 112 095 864 135 752 040 771

0116020

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги

87 195 0 -87 195 0

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 24 900 864 135 839 235 3 470

7000 Економічна діяльність 254 286 365 051 110 765 144
0117325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0 0 0 0

0117340 Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 0 0 0 0

0117350

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)
0 0 0 0

0117363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
28 000 0 -28 000 0

0117461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
60 000 -60 000 0

0117650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 

на неї
4 550 2 499 -2 051 55

0117691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місце

161 736 0 -161 736 0

0117700

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
0 362 552 362 552 0

8000 Інша діяльність 28 977 26 875 -2 103 93

0118110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха
15 600 26 875 11 275 172

0118311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 13 377 -13 377 0

06 Відділ ОКСМС Перечинської міськради 280 479 449 614 169 135 160

1000 Освіта 211 778 414 197 202 419 196

0611010 Надання дошкільної освіти 128 200 235 853 107 653 184

0611021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти
38 311 87 132 48 821 227

0611061

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти
0 0 0 0

0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 45 268 91 212 45 944 201

1200

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами
0 0 0 0

0611200

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

0 0 0 0

4000 Культура i мистецтво 36 218 0 -36 218 0
0614040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 33 818 0 -33 818 0

0614060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів
2 400 0 -2 400 0

ВИДАТКИ



 
Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА 
  

5000 Фiзична культура i спорт 32 483 35 417 2 934 109

0615031

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл
32 483 5 429 -27 054 17

0615062

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
0 29 988 29 988 0

07 Перечинський відділ охорони здоров`я 2 722 688 206 845 -2 515 843 8

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 136 830 206 845 70 014 151

0713104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю

136 830 206 845 70 014 151

7000 Економічна діяльність 2 585 857 0 -2 585 857 0

0717367

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській 

місцевості

2 585 857 0 -2 585 857 0

37 Фінансовий відділ Перечинської МР 0 2 500 2 500 0

9400

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров`я за 

рахунок субвенцій з державного бюджету
0 2 500 2 500 0

3719490

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих 

на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за 

рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного 

бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

0 2 500 2 500 0

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих 

бюджетів

0 0 0 0

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 0 0 0

Всього: 3 537 496 2 333 065 -1 204 431 66



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року №251 

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 2021 року) 

 

07505000000 
                 (код бюджету) 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

висновок фінансового відділу Перечинської міської ради від 01.07.2021 

року №118/01-12;  

рішення 4 сесії  Ужгородської районної ради VIII скликання від 18 червня 

2021 р. № 158, 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), 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 розподілу витрат бюджету міської територіальної 

громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році згідно з додатком 4 до 

цього рішення. 



5. 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. 

6. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з 

додатком 6 до цього рішення. 

7. Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 

(КПКВК 9800) на 2021 рік згідно з додатком 7. 

8. Додатки 1 – 7, 3.1  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

10000000 Податкові надходження  3 876 340,00 3 876 340,00 0,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
2 487 340,00 2 487 340,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 2 487 340,00 2 487 340,00 0,00 0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника 

податку у вигляді заробітної плати

2 442 340,00 2 442 340,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами

15 000,00 15 000,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника 

податку інших ніж заробітна плата

30 000,00 30 000,00

13000000
Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

13010000
Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування 

10 000,00 10 000,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного 

користування) 

60 000,00 60 000,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  55 000,00 55 000,00 0,00 0,00

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(продукції) 

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 20 000,00 20 000,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

35 000,00 35 000,00

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються 

(перераховуються) згідно з Податковим кодексом 

України

1 264 000,00 1 264 000,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 814 000,00 814 000,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

20 000,00 20 000,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 724 000,00 724 000,00

Додаток 1                     
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від 06 липня 2021 року №251                                                                                  

Зміни до обсягу доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



 
  

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 50 000,00 50 000,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 20 000,00 20 000,00

18050000 Єдиний податок  450 000,00 450 000,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 90 000,00 90 000,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 360 000,00 360 000,00

20000000 Неподаткові надходження  38 260,00 38 260,00 0,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 
26 260,00 26 260,00 0,00 0,00

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та 

іншим державним майном  

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування 

майновим комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності

20 000,00 20 000,00

22090000 Державне мито  6 260,00 6 260,00 0,00 0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому числі 

за оформлення документів на спадщину і дарування 

 

6 260,00 6 260,00

24000000 Інші неподаткові надходження  12 000,00 12 000,00 0,00 0,00

24060000 Інші надходження  12 000,00 12 000,00 0,00 0,00

24060300 Інші надходження  12 000,00 12 000,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  1 200,00 1 200,00 0,00 0,00

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  1 200,00 1 200,00 0,00 0,00

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного 

державою або територіальною громадою в 

порядку спадкування чи дарування, безхазяйного 

майна, знахідок, а також валютних цінностей і 

грошових коштів, власники яких невідомі 

1 200,00 1 200,00 0,00 0,00

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 

спадкового майна, майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку спадкування 

чи дарування, а також валютні цінності і грошові 

кошти, власники яких невідомі  

1 200,00 1 200,00

 
Усього доходів ( без урахування 

міжбюджетних трансфертів) 
3 915 800,00 3 915 800,00 0,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти  737 200,00 387 200,00 350 000,00 350 000,00

41000000 Від органів державного управління  737 200,00 387 200,00 350 000,00 350 000,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
737 200,00 387 200,00 350 000,00 350 000,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

387 200,00 387 200,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Х Разом доходів 4 639 800,00 4 289 800,00 350 000,00 350 000,00

Секретар міської ради                                                                 Галина ГАЄВСЬКА



 
  

07505000000

код бюджету

(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -1 258 872 1 258 872 1 258 872

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
-1 258 872 1 258 872 1 258 872

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

-1 258 872 1 258 872 1 258 872

Х Загальне фінансування -1 258 872 1 258 872 1 258 872

600000 Фінансування за активними операціями -1 258 872 1 258 872 1 258 872

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів -1 258 872 1 258 872 1 258 872

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

-1 258 872 1 258 872 1 258 872

Х Загальне фінансування -1 258 872 1 258 872 1 258 872

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

            Секретар міської  ради                                               Галина ГАЄВСЬКА
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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) 19 860 606,00 17 845 259,00 9 649 938,00 1 581 392,00 2 015 347,00 5 907 818,00 5 805 818,00 102 000,00 5 805 818,00 25 768 424,00

0110000 01
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
19 860 606,00 17 845 259,00 9 649 938,00 1 581 392,00 2 015 347,00 5 907 818,00 5 805 818,00 102 000,00 5 805 818,00 25 768 424,00

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

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 
96 000,00 96 000,00 96 000,00

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 

329 347,00 329 347,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 387 347,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
3 733 155,00 3 361 155,00 861 502,00 372 000,00 3 059 399,00 3 059 399,00 3 059 399,00 6 792 554,00

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

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                
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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



 

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

2 042 486,00 2 042 486,00 2 042 486,00 2 042 486,00

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

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
66 000,00 66 000,00 66 000,00

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

110 000,00 110 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 140 000,00

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

та спорту (головний розпорядник)
74 679 885,00 74 679 885,00 57 442 399,00 2 110 510,00 2 293 317,00 1 204 336,00 1 088 981,00 241 411,00 1 204 336,00 76 973 202,00

0610000 06

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту (відповідальний 

виконавець)

74 679 885,00 74 679 885,00 57 442 399,00 2 110 510,00 2 293 317,00 1 204 336,00 1 088 981,00 241 411,00 1 204 336,00 76 973 202,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

2 329 358,00 2 329 358,00 1 795 203,00 72 205,00 2 329 358,00

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 
9 923 266,00 9 923 266,00 6 803 141,00 696 907,00 102 370,00 49 000,00 53 370,00 49 000,00 10 025 636,00

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 32 000,00 100 000,00

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"

43 100,00 43 100,00 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

387 200,00 387 200,00 387 200,00

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

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

1 975 245,00 1 975 245,00 1 139 482,00 414 865,00 65 336,00 65 336,00 65 336,00 2 040 581,00

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) 

6 587 580,00 6 587 580,00 1 334 123,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 6 937 580,00

0710000 07

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення та у 

справах дітей (відповідальний 

виконавець) 

6 587 580,00 6 587 580,00 1 334 123,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 6 937 580,00

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

342 200,00 342 200,00 342 200,00

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

342 200,00 342 200,00 342 200,00

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

25 000,00 25 000,00 25 000,00

0717368 7368 0490
Виконання інвестиційних проектів за 

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

3700000 37
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник) 
1 913 005,89 975 500,00 681 000,00 837 505,89 202 500,00 200 000,00 202 500,00 2 115 505,89

3710000 37
Фінансовий відділ (відповідальний 

виконавець) 
1 913 005,89 975 500,00 681 000,00 837 505,89 202 500,00 200 000,00 202 500,00 2 115 505,89

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 100 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00

Х Х Х УСЬОГО 103 041 076,89 100 088 224,00 69 107 460,00 3 691 902,00 2 852 852,89 8 753 635,00 7 560 154,00 1 190 981,00 241 411,00 7 562 654,00 111 794 711,89

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА



 

 (грн.) 

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

3 044 128,00 2 844 128,00 576 146,00 50 000,00 200 000,00 1 608 872,00 1 608 872,00 1 608 872,00 4 653 000,00

0100000 01 Міська рада (головний розпорядник) 1 762 000,00 1 562 000,00 8 150,00 50 000,00 200 000,00 1 193 536,00 1 193 536,00 1 193 536,00 2 955 536,00

0110000 01 Міська рада (відповідальний виконавець) 1 762 000,00 1 562 000,00 8 150,00 50 000,00 200 000,00 1 193 536,00 1 193 536,00 1 193 536,00 2 955 536,00

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

207 000,00 207 000,00 207 000,00

0113210 3210 1050
Організація та проведення громадських 

робіт
35 000,00 35 000,00 8 150,00 35 000,00

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 35 000,00 35 000,00 35 000,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні

20 000,00 20 000,00 20 000,00

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають 

200 000,00 200 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 230 000,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
1 155 000,00 1 155 000,00 50 000,00 1 100 000,00 ########## 1 100 000,00 2 255 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій

33 536,00 33 536,00 33 536,00 33 536,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

110 000,00 110 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 140 000,00

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

спорту (головний розпорядник)
1 093 115,00 1 093 115,00 507 329,00 65 336,00 65 336,00 65 336,00 1 158 451,00

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

спорту (відповідальний виконавець)
1 093 115,00 1 093 115,00 507 329,00 65 336,00 65 336,00 65 336,00 1 158 451,00

Додаток 3.1                

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 06 липня 2021 року №251                                                                                                    

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

(у межах змін до обсягу доходів)
07505000000

(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВК

МБ
комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

видатки 

споживання
усього

видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

комунальн

і послуги 

та 

енергоносі

ї

Загальний фонд Спеціальний фонд

усього 

у тому          

числі 

бюджет 

розвитку

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

з  них

видатки 

розвитку
оплата              

праці

Разом

Код 

ФКВ

МБ

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

І. У межах змін до обсягу доходів



 
  

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах

183 000,00 183 000,00 150 000,00 183 000,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
458 115,00 458 115,00 357 329,00 458 115,00

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"

43 100,00 43 100,00 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

387 200,00 387 200,00 387 200,00

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів

21 700,00 21 700,00 65 336,00 65 336,00 65 336,00 87 036,00

0700000 07

Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(головний розпорядник) 

189 013,00 189 013,00 60 667,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 539 013,00

0710000 07

Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(відповідальний виконавець) 

189 013,00 189 013,00 60 667,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 539 013,00

0710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах

48 800,00 48 800,00 40 000,00 48 800,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги

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

0713104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв'язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю

25 213,00 25 213,00 20 667,00 25 213,00

0717368 7368 0490
Виконання інвестиційних проектів за 

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

Х Х Х УСЬОГО 3 044 128,00 2 844 128,00 576 146,00 50 000,00 200 000,00 1 608 872,00 1 608 872,00 1 608 872,00 4 653 000,00

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) 2 610 000,00 1 480 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00

0110000 01 Міська рада (відповідальний виконавець) 2 610 000,00 1 480 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00

0113210 3210 1050
Організація та проведення громадських 

робіт
35 000,00 35 000,00

Програма оплачуваних суспільно корисних робіт

в Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61
10 000,00 10 000,00

Програма співфінансування оплачуваних громадських робіт у Перечинській 

міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61         

(зі змінами)

25 000,00 25 000,00

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва

Програма розвитку культурно-масової роботи в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61      

(зі змінами)

35 000,00 35 000,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій,які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

Програма розвитку фізичної культури та спорту в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки 

Рішення від 

17.12.2020 №61
20 000,00 20 000,00

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 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61      

(зі змінами)

230 000,00 200 000,00 30 000,00 30 000,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма благоустрою Перечинської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки 

Рішення від 

17.12.2020 №61      

(зі змінами)

2 255 000,00 1 155 000,00 ########### 1 100 000,00

0700000 07

Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(головний розпорядник) 

365 000,00 15 000,00 350 000,00 350 000,00

0710000 07

Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(відповідальний виконавець) 

365 000,00 15 000,00 350 000,00 350 000,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної 

допомоги населенню Перечинської територіальної громади та відновлення 

матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства 

«Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Перечинської міської ради на 2021 – 2023 роки 

Рішення від 

06.07.2021 №249
15 000,00 15 000,00

Спеціальний фонд 

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

Додаток 4           

до рішення міської ради                                                                                                                                                                                             

від 06 липня 2021 року №251

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

Усього Загальний фонд



 
  

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 2 975 000,00 1 495 000,00 1 480 000,00 1 480 000,00

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА



 
  

(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) Х Х Х Х 533 536,00 Х

0110000 01 Міська рада (відповідальний виконавець) Х Х Х Х 533 536,00 Х

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
Х Х Х 500 000,00 Х

Капітальний ремонт колодязів зливоприймальної 

каналізації вул.Ужгородської в м.Перечин 
2021 430 484,00 0 148 204,00 81

Капітальний ремонт колодязів зливоприймальної 

каналізації вул.Ужанської в м.Перечин 
2021 570 499,00 0 400 796,00 70

у тому числі:

проектні роботи 0 50 796,00

Капітальний ремонт ливневої каналізації по вулиці 

Ужанській
2021 0 -24 500,00

у тому числі:

проектні роботи 0 -24 500,00

Капітальний ремонт ливневої каналізації по вулиці 

Ужгородській
2021 0 -24 500,00

у тому числі: 0

проектні роботи 0 -24 500,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій

Експертиза робочого проекту, технічний та 

авторський нагляд на "Будівництво спортивного 

майданчика зі штучним покриттям по вулиці 

с. Підгірянки, 10 в м. Перечин"

2021 0 33 536,00

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

спорту (головний розпорядник)
Х Х Х Х 65 336,00 Х

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

спорту (відповідальний виконавець)
Х Х Х Х 65 336,00 Х

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

Х Х Х 65 336,00 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

Виготовлення та експертиза  робочого проекту 

на «Капітальний ремонт системи опалення будівлі 

будинку культури і дозвілля по вул.. 

Ужгородська,20 в м.Перечин Ужгородського 

району Закарпатської області»

2021 0 20 181,00

Виготовлення та експертиза  робочого проекту 

на "Влаштування  автоматичної пожежної 

сигналізації в будівлі будинку культури і дозвілля  

по вул.Ужгородська,20 в м.Перечин 

Ужгородського району"

2021 0 36 060,00

0700000 07

Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(головний розпорядник) 

Х Х Х Х 350 000,00 Х

0710000 07

Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(відповідальний виконавець) 

Х Х Х Х 350 000,00 Х

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 948 872,00 Х

Додаток 5             

до рішення міської ради                                                                                                                                                            

від 06 липня 2021 року №251                                                                                                                                                                                       

07505000000

код бюджету

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА

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

(грн)

1 3

41051400 387 200,00

07100000000 387 200,00

41053900 350 000,00

07312200000 350 000,00

Х 737 200,00

Х 387 200,00

Х 350 000,00

(грн)

1 2 4

0,00

0,00

Х Х 0,00

Х Х 0,00

Х Х 0,00

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

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету

Обласний бюджет Закарпатської області

Додаток 6                  

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 06 липня 2021 року №251                                                                                                                           

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

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

загальний фонд

спеціальний фонд

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту
Усього

Районний бюджет Ужгородського району

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

загальний фонд

спеціальний фонд

 Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА                                      

3

I. Трансферти із загального фонду бюджету

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету



                                                      
  

(грн.)

видатки 

споживання 

видатки            

розвитку

1 2 3 4 5 6 7

1 Перечинська міська рада - головний розпорядник коштів 110 000 30 000 0 30 000 140 000

1.1.
Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської  територіальної 

громади на 2021-2023 роки
10 000 10 000 10 000

10 000 10 000 10 000

1.2.
Комплексна Програма профілактики злочинності на території Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки
50 000 50 000

50 000 50 000

1.3.
Програма заходів із забезпечення державної безпеки, протидії тероризму, контрабанді, 

корупції та організованій злочинності на 2021 рік 
50 000 50 000

50 000 50 000

1.4.

Програма допомоги Перечинському районному територіальному центру комплектування та 

соціальної підтримки щодо забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки, 

призову громадян України на строкову військову службу та військову службу за контрактом 

до Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 рік 

10 000 20 000 20 000 30 000

10 000 20 000 20 000 30 000

110 000 30 000 0 30 000 140 000

№               

з/п

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці                                                                

(найменування призначення субвенції)

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

у тому числі

Разом

ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Закарпатській області - одержувач коштів

ГУНП в Закарпатській області - одержувач коштів 

Управління СБУ в Закарпатській області для потреб Перечинського міжрайонного відділу - 

одержувач коштів

Усього

Додаток 7                

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 06 липня 2021 року №251                                                         

Розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                                                   

(КПКВК 9800) на 2021 рік

Закарпатський обласний територіальниї центр комплектування та соціальної підтримки - 

одержувач коштів



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

7 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 06 липня 2021 року № 252 

м.Перечин 

 

Про внесення змін до рішення «Про 

затвердження Переліку адміністративних  

послуг, які надаються через відділ «Центр 

надання адміністративних послуг»  

Перечинської міської ради» 

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», Закону 

України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону 

України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року 

№523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних послуг», керуючись статтею  26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням від 27 

червня 2019 року № 562 «Про затвердження Положення про відділ «Центр 

надання адміністративних послуг» Перечинської міської ради», Перечинська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1.  Внести зміни до Переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ 

«Центр надання адміністративних послуг» Перечинської міської ради, 

затвердженого рішенням 2 пленарного засідання 11 сесії №626 від 10 жовтня 

2019 року згідно з додатками №1 та №2, виклавши його в новій редакції, що 

додається.  

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

питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та 

запобігання корупції (Голова Тимко В.В.). 

 
 

 

 

Міський голова                                            Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 



 Додаток 1 

до рішення 

 Перечинської міської ради 

№ 252 від 06 липня 2021 року 

 

 

Перелік адміністративних послуг,  

які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг»  

Перечинської міської ради 

 
 

1. РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

 

 

1.  Реєстрація місця проживання особи Закон України «Про 

свободу пересування та 

вільний вибір місця 

проживання в Україні», 

Постанова, 

затверджена КМУ 

«Про затвердження 

Правил реєстрації 

місця проживання та 

Порядку передачі 

органами реєстрації 

інформації до Єдиного 

державного 

демографічного 

реєстру» 

 

 

 

 

 

2.  Реєстрація місця проживання особи за посвідкою на 

постійне/тимчасове місце проживання 

3.  Зняття з реєстрації місця проживання особи 

4.  Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи 

5.  
 

Внесення до паспорта громадянина України відомостей 

про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць 

(проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), 

населених пунктів, адміністративно-територіальних 

одиниць, зміни в адміністративно-територіальному 

устрої 

6.  Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання 

особи 

7.  Реєстрація місця перебування  особи 

8.  Зняття з реєстрації місця перебування особи 

9.  Видача довідки про реєстрацію місця перебування особи 

10.  Видача витягу про зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб 

 

2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

 

11.  Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 

 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

12.  Державна реєстрація інших (відмінних від права 

власності) речових прав на нерухоме майно 

 

 

 

13.  Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна 

 

 

14.  Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

 

15.  Внесення змін до записів Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень 



16.  Скасування державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 

17.  Скасування запису Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

18.  Скасування рішення державного реєстратора 

19.   

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

 

20.  Довідка щодо підтвердження проведеної державної 

реєстрації права власності згідно даних архіву РКП «Бюро 

технічної інвентаризації» 

 

 

3. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-

ПІДПРИЄМЦІВ  

21.  Державна реєстрація включення відомостей про фізичну 

особу-підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, 

відомості про яку не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань (крім громадського формування) 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань» 

22.  Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну 

особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань 

23.  Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів юридичної особи (крім громадського 

формування) 

24.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови 

комісії або ліквідатора юридичної особи (крім 

громадського формування)  

25.  Державна реєстрація включення відомостей про 

юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, 

відомості про яку не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань (крім громадського формування) 

26.  Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ юридичної особи (крім 

громадського формування) 

27.  Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань 

28.  Державна реєстрація переходу юридичної особи з 

модельного статуту на діяльність на підставі власного 

установчого документа (крім громадських формувань) 

29.  Державна реєстрація переходу юридичної особи на 

діяльність на підставі модельного статуту (крім 

громадського формування) 

30.  Видача документів, що містяться в реєстраційній справі 

відповідної юридичної особи, громадського формування, 



що не має статусу юридичної особи, фізичної особи-

підприємця  

31.  Державна реєстрація припинення відокремленого 

підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування) 

32.  Державна реєстрація припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням 

33.  Державна реєстрація припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації (крім громадського формування) 

34.  Державна реєстрація припинення юридичної особи в 

результаті її реорганізації (крім громадського 

формування) 

35.  Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи 

(крім громадського формування) 

36.  Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення юридичної особи (крім громадського 

формування)  

37.  Державна реєстрація рішення про припинення юридичної 

особи (крім громадського формування) 

38.  Державна реєстрація фізичної-особи підприємця 

39.  Державна реєстрація створення відокремленого 

підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування) 

40.  Державна реєстрація створення юридичної особи (крім 

громадського формування) 

4. ПОСЛУГИ ПІВДЕННО – ЗАХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО  УПРАВЛІННЯ 

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК), які надаються через відділ 

державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських 

формувань у Закарпатській області Управління державної реєстрації Південно – 

Західного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано–Франківськ) 

41.  Державна реєстрація статуту територіальної громади  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 
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громадських 
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42.  Державна реєстрація змін до статуту територіальної 

громади  

43.  Скасування державної реєстрації статуту територіальної 

громади 

44.  Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію 

статуту територіальної громади 

45.  Державна реєстрація створення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки  

46.  Державна реєстрація включення відомостей про творчу3 

спілку, територіальний осередок творчої спілки, 

зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  

47.  Державна реєстрація змін до відомостей про творчу 

спілку, територіальний осередок творчої спілки, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у 

тому числі змін до установчих документів 

48.  Державна реєстрація рішення про припинення творчої 

спілки, територіального осередку творчої спілки 

49.  Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки 



50.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої 

спілки, територіального осередку творчої спілки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.  Державна реєстрація припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки в результаті  

ліквідації 

52.  Державна реєстрація припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки в результаті  

реорганізації 

53.  Державна реєстрація створення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних 

спілок    

54.  Державна реєстрація включення відомостей про 

професійну спілку, об’єднання професійних спілок, 

організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 

липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань   

55.  Державна реєстрація змін до відомостей про професійну 

спілку, організацію професійних спілок, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі 

змін до установчих документів 

56.  Державна реєстрація рішення про припинення 

професійної спілки, організації професійних спілок, 

об’єднання професійних спілок  

57.  Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення професійної спілки, організації професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок   

58.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії професійної 

спілки, організації професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок  

59.  Державна реєстрація припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних 

спілок в результаті ліквідації   

60.  Державна реєстрація припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних 

спілок в результаті реорганізації  

61.  Державна реєстрація створення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців  

62.  Державна реєстрація включення відомостей про 

організацію роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, 

відомості про які не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань  

63.  Державна реєстрація змін до відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у 

тому числі змін до установчих документів 

64.  Державна реєстрація рішення про припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 



65.  Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців  

66.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців  

67.  Державна реєстрація припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в 

результаті ліквідації  

68.  Державна реєстрація припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в 

результаті реорганізації  

69.  Державна реєстрація створення громадського об’єднання 

70.  Державна реєстрація включення відомостей про 

громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 

року, відомості про яке не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 

71.  Державна реєстрація змін до відомостей про громадське 

об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів  

72.  Державна реєстрація рішення про виділ громадського 

об’єднання   

73.  Державна реєстрація рішення про припинення 

громадського  об’єднання   

74.  Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення громадського  об’єднання 

75.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) 

громадського об’єднання     

76.  Державна реєстрація припинення громадського 

об’єднання в результаті його ліквідації  

77.  Державна реєстрація припинення громадського 

об’єднання в результаті його реорганізації   

78.  Державна реєстрація створення відокремленого 

підрозділу громадського об’єднання 

79.  Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ громадського об’єднання  

80.  Державна реєстрація припинення відокремленого 

підрозділу громадського об’єднання  

81.  Державна реєстрація створення структурного утворення 

політичної партії  

82.  Державна реєстрація включення відомостей про 

структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 

01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань 

83.  Державна реєстрація змін до відомостей про структурне 

утворення політичної партії, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань  

84.  Державна реєстрація рішення про припинення 

структурного утворення політичної партії 



85.  Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення структурного утворення політичної партії 

86. Д Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) 

структурного утворення політичної партії  

87.  Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії в результаті його ліквідації  

88.  Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії в результаті його реорганізації 

 

89.  Видача виписки з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань 

90.  Видача документів, що містяться в реєстраційній справі 

відповідної юридичної особи, громадського формування, 

що не має статусу юридичної особи, фізичної особи-

підприємця 

91.  Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 

92.  Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного 

власника громадського об’єднання 

5. ВИДАЧА ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ   

93.  Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу 

з Державного земельного кадастру 

 

94.  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

(змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу 

95.  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються 

права суборенди, сервітуту, з видачею витягу  

96.  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

(змін до них) про землі в межах територій 

адміністративно-територіальних одиниць з видачею 

витягу 

97.  Державна реєстрація обмежень у використанні земель з 

видачею витягу 

98.  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

про обмеження у використанні земель, встановлені 

законами та прийнятими відповідно до них нормативно-

правовими актами, з видачею витягу 

99.  Виправлення технічної помилки у відомостях з 

Державного земельного кадастру, допущеної органом, що 

здійснює його ведення, з видачею витягу   

100.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку 

101.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі витягу з Державного земельного кадастру про землі 

в межах території адміністративно-територіальних 

одиниць 

102.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі витягу з Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель 



103.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі довідки, що містить узагальнену інформацію про 

землі (території) 

104.  Надання відомостей з державного земельного кадастру у 

формі викопіювання з картографічної основи державного 

земельного кадастру у формі викопіювання з 

картографічної основи державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану) 

105.  Надання відомостей з державного земельного кадастру у 

формі копій документів, що створюються під час ведення 

державного земельного кадастру  

106.  Надання довідки про осіб, які отримали доступ до 

інформації про суб’єкта речового права у Державному 

земельному кадастрі  

107.  Видача довідки про наявність та розмір земельної частки 

(паю), довідки про наявність у державному земельному 

кадастрі відомостей про одержання у власність земельної 

ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним 

видом її цільового призначення (використання) 

108.  Видача відомостей з документації  із землеустрою, що 

включена до державного фонду документації із 

землеустрою 

109.  Видача витягу з технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 

110.  Проведення обов’язкової державної експертизи 

землевпорядної документації  

111. . Видача висновку про погодження документації із 

землеустрою 

112.  Видача рішення про передачу у власність, надання у 

користування земельних ділянок, що перебувають у 

державній власності 

113.  Видача рішення про продаж земельних ділянок державної 

та комунальної власності 

114.  Видача дозволу на зняття та перенесення грунтового 

покриву земельних ділянок 

 

6. ПОСЛУГИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

115.  Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної 

бази вимогам законодавства з питань охорони праці 

Закони України «Про 

дозвільну систему у 

сфері господарської 

діяльності», «Про 

охорону праці» 
116.  Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки 

та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки  



117.  Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

118.  Відомча реєстрація (тимчасової реєстрації) 

великовантажних та інших технологічних транспортних 

засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-

дорожній мережі загального користування 

Закон України «Про 

дорожній рух», 

Постанова КМУ від 

06.01.2010 «Про 

затвердження Порядку 

відомчої реєстрації та 

ведення обліку 

великовантажних та 

інших технологічних 

транспортних засобів»  

119. В Зняття з обліку великотоннажних  та інших технологічних 

транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на 

вулично-дорожній мережі загального користування 

120.  Відомча перереєстрація великотоннажних та інщих 

технологічних транспортних засобів, що не підлягають 

експлуатації на вулично-дорожній мережі загального 

користування  

7. ПОСЛУГИ ПІДРОЗДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ 
 

121.  Вклеювання до паспорта громадянина України  

фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45- 

річного віку 

 

постанова Верховної 

Ради України від 26 

червня 1992 р. № 2503-

ХII “Про затвердження 

положень про паспорт 

громадянина України 

та про паспорт 

громадянина України 

для виїзду за кордон” 

8.   ПЕНСІЙНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, які надаються у відділі «ЦНАП» 

головним спеціалістом відділу обслуговування громадян № 8 (сервісного центру) 

Головного управління ПФУ в Закарпатській області, згідно затвердженого графіку* 

122.  Надання загальної інформації про умови, порядок 

призначення, перерахунку, виплати пенсій, сплату 

обов’язкових платежів, адміністрування яких 

здійснюється органами Пенсійного фонду, ведення обліку 

(коригування відомостей) про осіб, які підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному 

страхуванню 

Закон України «Про 

пенсійне 

забезпечення», 

Закон України «Про 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування» 

123.  Прийом заяв, передбачених абзацом першим пункту 1.1 

розділу І, пунктом 5.1 розділу V Порядку подання та 

оформлення документів для призначення (перерахунку) 

пенсій відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 

затвердженого постановою правління Пенсійного фонду 

України від 25 листопада 2005 року № 22-1, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 

2005 року за № 1566/11846, та заяви про підтвердження 

стажу роботи відповідно до  Порядку підтвердження 

періодів роботи, що зараховуються до стажу, 

затвердженого постановою правління Пенсійного фонду 

України від 10 листопада 2006 року № 18-1, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 

листопада 2006 року за № 1231/13105 

124.  Одержання інформації з реєстру застрахованих осіб 

Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05#n185
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1231-06#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1231-06#n14


соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб 

Державного реєстру) 

125.  Реєстрація користувача на вебпорталі 

126.  Ведення електронних пенсійних справ - щодо виду пенсії, 

суми призначеної пенсії з урахуванням надбавок, 

підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової 

допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, 

індексації та інших доплат до пенсії, встановлених 

законодавством, дати виплати та закінчення виплати 

пенсії, оподаткування та інших утримань 

127.  Інші питання, в тому числі щодо даних пенсійної справи, 

прийом та обслуговування здійснюються в органі 

Пенсійного фонду за місцем проживання, перебування 

особи 

9. ПОСЛУГИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ 

ІНСПЕКЦІЇ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

 

128. 

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації 

об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі 

будівельного паспорта 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності», Закон 

України «Про 

дозвільну систему у 

сфері господарської 

діяльності» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації 

об`єкта, за класом наслідків (відповідальності) належать 

до об'єктів з незначними наслідками (СС1) 

130. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації 

самочинно збудованого об`єкта, на яке визнано право 

власності за рішенням суду 

131. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації 

об’єктів будівництва, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з незначними 

наслідками (СС1), збудовані на земельних ділянках 

відповідного цільового призначення без дозвільного 

документа на виконання будівельних робіт 

132. Внесення змін в зареєстровану  декларацію про 

готовність до експлуатації  об`єкта 

133. Реєстрація повідомлення про початок  виконання 

підготовчих робіт 

134. Реєстрація повідомлення про початок  виконання 

будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких  

здійснюється на підставі будівельного паспорта 

135. Реєстрація повідомлення про початок виконання 

будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об'єктів з незначними 

наслідками (СС1) 

 

136. 

Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні 

про  початок  виконання підготовчих робіт 

 

 

 

137. 

Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні 

про  початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, 

будівництво яких здійснюється на підставі будівельного 

паспорта 

 

 

 

138. 

Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні 

про  початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, 

що за класом наслідків (відповідальності) належать до 

об'єктів з незначними наслідками (СС1) 



 

 

 

 

139. 

Реєстрація повідомлення про зміну даних у 

зареєстрованій декларації про початок виконання 

підготовчих/будівельних робіт. 

 

10. ПОСЛУГИ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

140. 

 

Надання будівельного паспорта на забудову земельної 

ділянки 

  

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

 

 

 

141. 

Внесення змін до будівельного паспорта на забудову 

земельної ділянки 

 

 

142. 

Надання містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки 

11. ПОСЛУГИ СЕКТОРА У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЕРЖАВНОГО 

АГЕНСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

 

143. Видача дозволу на спеціальне водокористування Водний кодекс України, 

Закон України «Про 

перелік документів 

дозвільного характеру у 

сфері господарської 

діяльності», Закон 

України «Про дозвільну 

систему у сфері 

господарської 

діяльності»  

144. Анулювання дозволу на спеціальне водокористування  

12. ПОСЛУГИ УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

145. Реєстрація декларації відповідності матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки  

Кодекс цивільного 

захисту України, Закон 

України «Про дозвільну 

систему у сфері 

господарської 

діяльності» 

13. ПОСЛУГИ ПЕРЕЧИНСЬКОГО ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ 

ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ В УЖГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. Івано-Франківськ) 

146. Комплексна послуга  «єМалятко» Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

10 липня 2019 № 691 

«Про реалізацію 

експериментального 

проекту щодо 

створення сприятливих 

умов для реалізації прав 

дитини» 

14. ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ* 

 

147. 

Рішення про передачу у власність, надання у постійне 

користування та оренду земельних ділянок, що 

перебувають у комунальній власності 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text


148. Рішення про продаж земельних ділянок комунальної 

власності 

Земельний кодекс 

України, 

Закон України “Про 

землеустрій” 

Закон України “Про 

оцінку земель” 

 

 

149. Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

   150. Поновлення (продовження) договору оренди землі 

(договору оренди земельної ділянки, договору на право 

тимчасового користування землею (в тому числі, на 

умовах оренди) 

   151. Припинення права оренди земельної ділянки або її 

частини у разі добровільної відмови орендаря 

152. Надання згоди на передачу орендованої земельної 

ділянки в суборенду 

153. Внесення змін до договору оренди землі (договору 

оренди земельної ділянки, договору на право 

тимчасового користування землею (в тому числі, на 

умовах оренди) 

154. Зміна цільового призначення земельної ділянки, що 

перебуває у власності або користуванні  

155. Встановлення обмеженого платного або безоплатного 

користування чужою земельною ділянкою (сервітуту) 

156. Надання права користування чужою земельною ділянкою 

для забудови (суперфіцію) 

157. Затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 

земельну ділянку 

158. Затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 

земельну ділянку 

159. Надання дозволу на виготовлення проектів забудови, 

будівельних паспортів, проекту реконструкції 

160. Надання дозволу на виготовлення детального плану 

території земельних ділянок 

161. Затвердження детального плану території земельних 

ділянок 

15. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ*  

162. Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна  

 

Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу 

малозабезпеченим 

сім'ям» 

Закон України «Про 

врегулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Закон України «Про 

благоустрій населених 

пунктів» 

Закон України  

«Про рекламу» 

Закон України  

   163. Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна 

   164. Видача ордера на видалення зелених насаджень  

   165. Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов 

166. Внесення змін до облікових справ громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов  

 

167. Про зняття з квартирного обліку при виконкомі міської 

ради 

168. Прийняття рішення про переведення житлового будинку 

або житлового приміщення у нежитлові 

169. Видача (продовження дії) дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами  

   170. Встановлення за погодженням з власниками  зручного 

для населення режиму роботи розташованих на 



відповідній території підприємств, установ та організацій 

сфери обслуговування незалежно від форм власності 

«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Закон України “Про 

житловий фонд 

соціального 

призначення” 

171. Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для 

здійснення підприємницької діяльності 

172. Надання одноразової грошової допомоги з бюджету 

міської ради 

173. Надання одноразової грошової допомоги на поховання 

174. Про взяття на земельний облік громадян щодо надання їм 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків 

 

   175. Про прийняття рішення щодо визнання доцільним 

призначення опікуна над недієздатним. 

176. Про прийняття рішення щодо визнання доцільним 

призначення піклувальника. 

   177. Про прийняття рішення щодо визнання доцільним щодо 

звільнення від обов’язків опікуна над недієздатним. 

178. Про прийняття рішення щодо визнання доцільним щодо 

звільнення від обов’язків піклувальника. 

179. Видача акта обстеження житлово-побутових умов 

 

 

*   - Послуги виконавчого комітету та земельні послуги будуть надаватися після розроблення 
суб’єктами надання адміністративних послуг інформаційних та технологічних карток 

 

  



Додаток 2 
до рішення 

Перечинської міської ради  
№ 252 від 06 липня 2021 року 

 

Перелік адміністративних послуг,  

які надаються через ВРМ ( с.Зарічево, с.Сімер, с.Сімерки, с.Ворочево) 

відділу «Центр надання адміністративних послуг»  

Перечинської міської ради 

 

 
№ 

з/п 

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти 

України, якими 

передбачено надання 

адміністративної 

послуги 

 

1. РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

1. 1 Реєстрація місця проживання особи Закон України «Про 

свободу пересування та 

вільний вибір місця 

проживання в Україні» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2 Реєстрація місця проживання особи за посвідкою на 

постійне/тимчасове місце проживання 

3. 3 Зняття з реєстрації місця проживання особи 

4. 4

. 

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи 

5.  

 

Внесення до паспорта громадянина України відомостей 

про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць 

(проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), 

населених пунктів, адміністративно-територіальних 

одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої 

6. 6

. 

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання 

особи 

7. 7

. 

Реєстрація місця перебування  особи 

8. 8

. 

Зняття з реєстрації місця перебування особи 

9. 9

. 

Видача довідки про реєстрацію місця перебування особи 

10. 1
0

. 

Видача витягу про зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб 

 

2. ПОСЛУГИ ПЕРЕЧИНСЬКОГО ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ 
ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ В УЖГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. Івано-Франківськ) 
 

   11. Комплексна послуга  «єМалятко» Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

10 липня 2019 № 691 

«Про реалізацію 

експериментального 

проекту щодо 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text


3. ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ* 

 

12. 

Рішення про передачу у власність, надання у постійне 

користування та оренду земельних ділянок, що 

перебувають у комунальній власності 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Земельний кодекс 

України, 

Закон України “Про 

землеустрій” 

Закон України “Про 

оцінку земель” 

 

 

13. Рішення про продаж земельних ділянок комунальної 

власності 

14. Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

  15. Поновлення (продовження) договору оренди землі 

(договору оренди земельної ділянки, договору на право 

тимчасового користування землею (в тому числі, на 

умовах оренди) 

  16. Припинення права оренди земельної ділянки або її 

частини у разі добровільної відмови орендаря 

  17. Надання згоди на передачу орендованої земельної 

ділянки в суборенду 

  18. Внесення змін до договору оренди землі (договору 

оренди земельної ділянки, договору на право 

тимчасового користування землею (в тому числі, на 

умовах оренди) 

 19. Зміна цільового призначення земельної ділянки, що 

перебуває у власності або користуванні  

 20. Встановлення обмеженого платного або безоплатного 

користування чужою земельною ділянкою (сервітуту) 

 21. Надання права користування чужою земельною ділянкою 

для забудови (суперфіцію) 

 22. Затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 

земельну ділянку 

 23. Затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 

земельну ділянку 

 24. Надання дозволу на виготовлення проектів забудови, 

будівельних паспортів, проекту реконструкції 

 25. Надання дозволу на виготовлення детального плану 

території земельних ділянок 

 26. Затвердження детального плану території земельних 

ділянок 

4. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ*  

 27. Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна  

 

Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу 

малозабезпеченим сім'ям» 

Закон України «Про 

врегулювання 

містобудівної діяльності» 

 28. Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна 

 29. Видача ордера на видалення зелених насаджень  

 30. Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов 

31. Внесення змін до облікових справ громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов  

 

створення сприятливих 

умов для реалізації прав 

дитини» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-%D0%BF#Text


32. Про зняття з квартирного обліку при виконкомі міської 

ради 

Закон України «Про 

благоустрій населених 

пунктів» 

Закон України  

«Про рекламу» 

Закон України  

«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Закон України “Про 

житловий фонд 

соціального призначення” 

33. Прийняття рішення про переведення житлового будинку 

або житлового приміщення у нежитлові 

34. Видача (продовження дії) дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами  

  35. Встановлення за погодженням з власниками  зручного 

для населення режиму роботи розташованих на 

відповідній території підприємств, установ та організацій 

сфери обслуговування незалежно від форм власності 

36. Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для 

здійснення підприємницької діяльності 

  37. Надання одноразової грошової допомоги з бюджету 

міської ради 

38. Надання одноразової грошової допомоги на поховання 

  39. Про взяття на земельний облік громадян щодо надання їм 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків 

 

  40. Про прийняття рішення щодо визнання доцільним 

призначення опікуна над недієздатним. 

41. Про прийняття рішення щодо визнання доцільним 

призначення піклувальника. 

 42. Про прийняття рішення щодо визнання доцільним щодо 

звільнення від обов’язків опікуна над недієздатним. 

 43. Про прийняття рішення щодо визнання доцільним щодо 

звільнення від обов’язків піклувальника. 

 44. Видача акта обстеження житлово-побутових умов 

 

 

*   - Послуги виконавчого комітету та земельні послуги будуть надаватися після розроблення 

суб’єктами надання  адміністративних послуг інформаційних та технологічних карток. 
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