
Порядок денний 
3 пленарного засідання 9 сесії 

 

441. Про звіт старшого дільничого офіцера поліції 
442. Про надання дозволу на розроблення проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для ведення особистого селянського господарства гр. Кидора 

Василю Юрійовичу. 

443. Про надання дозволу на розроблення проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для індивідуального садівництва гр. Островерху Володимиру 

Олександровичу. 

444. Про надання дозволу на розроблення проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для ведення особистого селянського господарства гр. Куцик 

Тетяні Михайлівні. 

445. Про надання дозволу на розроблення проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для ведення особистого селянського господарства гр. Кучерявій 

Галині Михайлівні. 

446. Про надання дозволу на розроблення проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для ведення особистого селянського господарства гр. Свадеба 

Ірині Юріївні. 

447. Про надання дозволу на розроблення проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для індивідуального садівництва гр. Свадеба Василю 

Васильовичу. 

448. Про надання дозволу на розроблення проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для ведення особистого селянського господарства гр. Чобаль 

Ганні Йосипівні. 

449. Про надання дозволу на розроблення проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для ведення особистого селянського господарства гр. Легеза 

Марії Йосипівні. 

450. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту відведення земельної 

ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства гр. 

Куштану Івану Васильовичу. 

451. Про затвердження проєктів відведення земельних ділянок, призначених 

для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд, та передачу земельних ділянок у власність. 

452. Про затвердження проєкту відведення земельної ділянки, призначеної для 

ведення особистого селянського господарства, та передачу у власність 

земельної ділянки гр. Бральчуку Віталію Олександровичу. 

453. Про затвердження проєкту відведення земельної ділянки, призначеної для 

ведення особистого селянського господарства, та передачу у власність 

земельної ділянки гр. Ковальовій Ірині Михайлівні. 

454. Про затвердження проєкту відведення земельної ділянки, призначеної для 

ведення особистого селянського господарства, та передачу у власність 

земельної ділянки гр. Машкаринцю Роману Павловичу. 

455. Про затвердження проєкту відведення земельної ділянки, призначеної для 

будівництва індивідуального гаражу та передачу у власність земельної 

ділянки 



456. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельної 

ділянки у м. Перечин 

457. Про затвердження проєкту відведення, надання в оренду 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 

458. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель. 

459. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), призначених для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд, та передачу земельних ділянок 

у власність. 

460.  Про затвердження проєкту відведення земельної ділянки, призначеної 

для ведення особистого селянського господарства, та передачу у власність 

земельної ділянки гр. Станко Ганні Василівні 

461. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд гр. Руснак Марині Михайлівні. 

462. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд. 

463. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в оренду. 

464. Про затвердження схеми розташування земельних ділянок для будівництва 

гаражів 

465. Про прийняття у власніть та на баланс матеріальних цінностей 
466. Про передачу запасів з балансу КНП «Перечинський ЦПМСД» на баланс 

Перечинської міської ради. 

467. Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей 

Перечинської міської ради 

468. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року №74 

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

11 лютого, 08 квітня, 29 квітня, 20 травня, 14 червня, 06 липня, 29 липня, 

31 серпня, 23 вересня, 28 жовтня, 15 грудня 2021 року) 
469. Про клопотання про представлення до присвоєння почесного 

звання«Заслужений працівник культури України» Івану Юрійовичу 

Козаку. 



 

 

 

 

 

від 28 грудня 2021 року №441 

м.Перечин 

 
Про звіт старшого дільничого 

офіцера поліції 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

 

Заслухавши звіт старшого дільничного офіцера поліції відділення 

поліції 1 Мушак О.І., керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти до відома звіт старшого дільничого офіцера поліції (Додаток1). 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Галину Гаєвську. 

 

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК 



Додаток1 

до рішення міської ради №441 

від 28.12.2021р. 

Звіт 

Ст. ДОП СП відділення поліції №1 Ужгородського РУП капітана 

поліції Мушак Олександри Іванівни 

Щодо стану дотримання правопорядку на території Перечинської 

ТГ ужитих заходів із запобігання правопорушень у 2021 році. 

 
У 2021 році мною здійснювалось обслуговування території Перечинської ТГ а 

саме: 

Поліцейська дільниця №1 (м. Перечин)- населення -6737 чоловік; будинків- 

1310 будинків 

Поліцейська дільниця №2 ( с. Сімер, с. Сімерки, с.Ворочево, с.Зарічево)- 

населення -5984 чоловік; будинків- 1781; Із загальною чисельністю 

населення 12 721 чоловік. 

У зв’язку із некомплектом у секторі дільничних офіцерів поліції мною 

здійснювалось обслуговування території також Дубриницько- 

Малоберезнянської ТГ із загальною чисельністю 4253 чоловік. 

Заголом мною обслуговувалось 16 974 особи. Що згідно Наказу № 650 

Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів 

поліції ДОП повинен обслуговувати не більше як 6 тис. осіб у сільській 

місцевості та 7 тис. осіб - у містах 

За звітній період з території Перечинської ТГ надійшло 1089 звернень 

громадян, Перечин- 578; Сімер- 192; Зарічево-199; Ворочево-60; Сімерки-60, з 

яких 202 повідомлення внесено в Єдиний Реєстр досудових розслідувань, по 

інших прийнято рішення згідно ЗУ « Про звернення громадян » та кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

Зокрема з 202 зареєстрованих кримінальних проваджень, розкрито 93, 

закрито -79, також по 30-х КП проводиться подальше досудове розслідування. 

Із зареєстрованих: 

- 30 особливо тяжкі злочини (за ч.1 ст. 115 КК) 

- 39 умисне спричиненя легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень. 

Розкрито та скеровано до суду 6 КП щодо вчинення насильства в сімї. 

Також серед розкритих 55 злочинів вчинених у бюджетній системі тобто, особи 

отримували незаконно матеріальну допомогу як одинокі матері хоча проживали 

з батьком дитини. 

За звітній період зареєстровано 15 крадіжок з них розкрито та скеровано до суду 

6, закрито 6, 3 у провадженні. 



Виявлено 5 осіб які здійснювали незаконне зберіганні холодної зброї та 

боєприпасів, також виявлено 8 фактів незаконного зберігання наркотичних 

засобів, серед яких 1 факт зберігання з метою збуту іншим особам. 

На профілактичному обліку перебуває 62 особи з яких: 

- кривдники (особи які вчинили домашнє насильство)- 45 осіб. 

- формально підпадаючі під адміністративний нагляд-6 осіб 

- адмінпіднаглядних-3 особи 

- особи які перебували під домашнім арештом- 5 особи. 

Дана категорія осіб систематично перевірялась працівниками поліції по 

місцю проживання де проволдились профілактичні бесіди з метою недопущення 

ними вчинення повторних кримінальних та адміністративних правопорушень. 

Особлива увага приділялась профілактиці домашнього насильства в сімї у 

зв’язку з чим складено на 68 адміністративних протоколів за ч.1.2. ст. 173-2 

КупАП. розкрито та скеровано до суду 6 КП щодо вчинення насильства в сімї. 

Протягом 12 місяців працівниками відділення здійснювались ряд заходів, 

щодо виявлення осіб, які реалізують алкогольні, слабоалкогольні та тютюнові 

вироби неповнолітнім, здійснювалась перевірка барів, розважальних закладів та 

місць масового відпочинку молоді, в ході чого на території ТГ було виявлено 3 

факти незаконного продажу алкоголю та сигарет неповнолітнім, на продавців 

складено адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156, « Порушення правил торгівлі 

пивом алкогольними напоями і тютюновими виробами» 

Також, протягом двох останіх місяців на території обслуговування 

проходять профілактичні заходи з протидії кримінальним та адміністративним 
правопорушенням у сфері обігу спирту, лікеро-горілчаних та тютюнових 
виробів», З початку заходів працівниками відділення поліції №1 Ужгородського 

РУП ГУНП в Закарпатській області перевірено 134 закладів а саме: магазинів, 

ресторанів, базарів та кіосків, під час перевірки виявлено 9 

фактів незаконного продажу алкогольних напоїв, без наявної ліцензії, без 

марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку - де 

складено 6 адміністративних протоколів по ч.1 ст.164 КУпАП та 3 

адміністративні протоколи по ч.1 ст 156 КУпАП. 

У навчальних закладах ТГ здійснюється ряд заходів з питань забезпечення 

прав і свобод людини: з дітьми проводяться лекції, бесіди з розяснення 

кримінальної та адміністративної відповідальності дітей, права та обовязки 

неповнолітніх, ведеться профілактична робота з дітьми, які були безвістно 

відсутні, здійснюється своєчасне реагування на кожне звернення, повязане зі 

зникненням та правопорушеням щодо дітей, та відносно них, за звітній період 

складено 45 протоколи за ст. 184 Невиконання батьками, обовязків щодо 



виховання дітей, та 7 протоколів на неповнолітніх за вчинення адміністративних 

правопорушень які досягли 16 років. 

Загалом на території обслуговування складено 235 адміністративних 

протоколів по лінії публічної безпеки. 

На завершення хочу додати що загалом з органами місцевого 

самоврядування ведеться тісна співпраця з поліцією щодо профілактики 

злочинності на території ТГ. 



 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 442 

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для ведення особистого 

селянського господарства 

гр. Кидора Василю Юрійовичу 

 

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, 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 Кидора Василю Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. ***********, 
***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,10 га, яка розташована в с. Зарічево, вул. Суворова. 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 443 

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для індивідуального садівництва 

гр. Островерху Володимиру Олександровичу 

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави 
чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 

22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про 

передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації 

земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

індивідуального садівництва, 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 Островерху Володимиру Олександровичу, жит. м. Перечин, пл. 

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

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва, 

площею 0,12 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Шевченка. 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року №444 

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для ведення особистого 

селянського господарства 

гр. Куцик Тетяні Михайлівні 

 

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, 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 Куцик Тетяні Михайлівні, жит. с. Сімерки, вул. ***********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 0,34 га, яка розташована в с. Сімерки, урочище «Горб». 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року №445 

м.Перечин 

 
Про надання дозволу на розроблення 

проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для ведення особистого 

селянського господарства 

гр. Кучерявій Галині Михайлівні 

 

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, 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 Кучерявій Галині Михайлівні, жит. с. Сімерки, вул. ***********, 

***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,33 га, яка розташована в с. Сімерки, урочище 

«Луги». 
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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року №446 

м.Перечин 

 
Про надання дозволу на розроблення 

проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для ведення особистого 

селянського господарства 

гр. Свадеба Ірині Юріївні 

 

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, 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 Свадеба Ірині Юріївні, жит. с. Сімерки, вул. ***********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 0,45 га, яка розташована в с. Сімерки, урочище «Щовб». 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року №447 

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для індивідуального садівництва 

гр. Свадеба Василю Васильовичу 

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави 
чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 

22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про 

передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації 

земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

індивідуального садівництва, 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 Свадеба Василю Васильовичу, жит. с. Сімерки, вул. ***********, 

***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва, площею 

0,12 га, яка розташована в с. Сімерки, урочище «Щовб». 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року №448 

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для ведення особистого 

селянського господарства 

гр. Чобаль Ганні Йосипівні 

 

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, 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 Чобаль Ганні Йосипівні, жит. с. Сімерки, вул. ***********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,55 га, яка розташована в с. Сімерки, урочище 

«Лацкова». 
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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року №449 

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для ведення особистого 

селянського господарства 

гр. Легеза Марії Йосипівні 

 

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, 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 Легеза Марії Йосипівні, жит. с. Сімерки, вул. ***********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,60 га, яка розташована в с. Сімерки, урочище 

«Лацкова». 
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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року №450 

м.Перечин 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту відведення земельної ділянки, 

призначеної для ведення особистого 

селянського господарства 

гр. Куштану Івану Васильовичу 

 

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, 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. Відмовити Куштану Івану Васильовичу, жит. м. Перечин, вул. ***********, 
***, у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,12 га, яка розташована в м. Перечин, біля міського 

водогону у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка відноситься до пайових 

земель. 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року №451 

м.Перечин 

 
Про затвердження 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 Дюрендак Терезії Василівні, жит. с. Ворочово, вул. ***********, 
***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1116 га, яка розташована за адресою: 

с. Ворочово, вул. Підгірна, 40: 

1.1.  Передати безоплатно у приватну власність Дюрендак Терезії 

Василівні, жит. с. Ворочово, вул. ***********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123280500:01:003:0025 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1116 га, яка 

розташована за адресою: с. Ворочово, вул. Підгірна, 40. 

2. Затвердити Гутич Ользі Йосипівні, жит. с. Ворочово, вул. ***********, ***, 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), площею 0,1551 га, яка розташована за адресою: с. 

Ворочово, вул. Підгірна, 50: 

2.1.  Передати безоплатно у приватну власність Гутич Ользі 

Йосипівні, жит. с. Ворочово, вул. ***********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123280500:01:003:0024 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1551 га, яка 

розташована за адресою: с. Ворочово, вул. Підгірна, 50. 

3. Затвердити Юзьо Ользі Васиілвні, жит. с. Ворочово, вул. ***********, 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0910 га, яка розташована за адресою: с. 

Ворочово, вул. Підгірна, 48: 

3.1.  Передати безоплатно у приватну власність Юзьо Ользі 

Васиілвні, жит. с. Ворочово, вул. ***********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123280500:01:003:0026 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0910 га, яка 

розташована за адресою: с. Ворочово, вул. Підгірна, 48. 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 452 

м.Перечин 

 

Про затвердження проєкту відведення 

земельної ділянки, призначеної для 

ведення особистого селянського господарства, 

та передачу у власність земельної ділянки 

гр. Бральчуку Віталію Олександровичу 

 

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, 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 Бральчуку Віталію Олександровичу, жит. м. Перечин, вул. 
***********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, площею 0,05 га, 

яка розташована в м. Перечин, вул. Суворова: 

1.1. Передати безоплатно у приватну власність Бральчуку Віталію 

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

з кадастровим номером 2123210100:01:007:0217 для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,05 га, яка розташована 

в м. Перечин, вул. Суворова. 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 453 

м.Перечин 

 

Про затвердження проєкту відведення 

земельної ділянки, призначеної для 

ведення особистого селянського господарства, 

та передачу у власність земельної ділянки 

гр. Ковальовій Ірині Михайлівні 

 

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, 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 Ковальовій Ірині Михайлівні, жит. с. Зарічево, вул. ***********, 
***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,0480 га, яка 

розташована в с. Зарічево, урочище «Довжанка»: 

1.1. Передати безоплатно у приватну власність Ковальовій Ірині 

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

кадастровим номером 2123281500:08:012:0041 для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,0480 га, яка розташована в с. 

Зарічево, урочище «Довжанка». 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 454 

м.Перечин 

 

Про затвердження проєкту відведення 

земельної ділянки, призначеної для 

ведення особистого селянського господарства, 

та передачу у власність земельної ділянки 

гр. Машкаринцю Роману Павловичу 

 
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, 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 Машкаринцю   Роману   Павловичу,   жит.   с.   Сімер,   вул. 

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

власність для ведення особистого селянського господарства, площею 0,10 га, 

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

1.1. Передати безоплатно у приватну власність Машкаринцю Роману 

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

кадастровим номером 2123283600:01:001:0204 для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,10 га, яка розташована в с. Сімер, 

урочище «Іванчова загрода». 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 455 

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 Лізанець Маргариті Іванівні, жит. м. Ужгород, вул. ***********, ***, 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0045 га, яка розташована в м. 

Перечин, пл. Незалежності, 17-Г: 

1.1. Передати безоплатно у приватну власність Лізанець Маргариті Іванівні, 

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

номером 2123210100:01:006:0330 для будівництва індивідуальних 

гаражів, площею 0,0045 га, яка розташована в м. Перечин, пл. 

Незалежності, 17-Г. 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 456 

м.Перечин 

 

Про затвердження технічної 

документації щодо інвентаризації 

земельної ділянки у м. Перечин 

 

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 земельної 

ділянки, площею 0,0108 га, кадастровий номер 2123210100:01:004:0353, 

призначеної для будівництва і обслуговування інших будівель громадської 

забудови, яка розташована в м. Перечин, вул. Борканюка, 22 Б. 

1.1. Зареєструвати за Перечинською міською радою право комунальної власності 

на земельну ділянку площею 0,0108 га, кадастровий номер 

2123210100:01:004:0353, призначеної для будівництва і обслуговування 

інших будівель громадської забудови, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Борканюка, 22 Б. 

1.2. Виконавчому комітету Перечинської міської ради здійснити організаційні 

заходи щодо реєстрації права комунальної власності за Перечинською 

міською радою на дану земельну ділянку. 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 457 

м.Перечин 

 

Про затвердження проєкту відведення, 

надання в оренду земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

 

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

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 

звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та 

доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії 

міської ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131529) проєкт 

землеустрою щодо відведення 4 (чотирьох) земельних ділянок в оренду для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії, на яких розміщено опори 

існуючої (діючої) лінії електропередачі 110 кВ «Ужгород-Перечин», 

загальною площею 0,0028 га, які розташовані за межами населених пунктів на 

території Перечинської міської ради: 

- Земельна ділянка площею 0,0007 га (опора №150) з кадастровим 

номером 2123210100:01:006:0301; 

- Земельна ділянка площею 0,0007 га (опора №151) з кадастровим 

номером 2123210100:01:006:0302; 

- Земельна ділянка площею 0,0007 га (опора №152) з кадастровим 

номером 2123210100:01:006:0304; 

- Земельна ділянка площею 0,0007 га (опора №153) з кадастровим 

номером 2123210100:01:006:0303. 

1.1. Доручити Перечинському міському голові укласти договори оренди на 

земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії, на яких розміщено опори існуючої (діючої) лінії електропередачі 110 

кВ «Ужгород-Перечин», загальною площею 0,0028 га, які розташовані за 

межами населених пунктів на території Перечинської міської ради, строком 



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

комунальної власності: 

- Земельна ділянка площею 0,0007 га (опора №150) з кадастровим 

номером 2123210100:01:006:0301; 

- Земельна ділянка площею 0,0007 га (опора №151) з кадастровим 

номером 2123210100:01:006:0302; 

- Земельна ділянка площею 0,0007 га (опора №152) з кадастровим 

номером 2123210100:01:006:0304; 

- Земельна ділянка площею 0,0007 га (опора №153) з кадастровим 

номером 2123210100:01:006:0303. 

2. Затвердити Джалагонія Темуру Раміновичу, жит. м. Ужгород, вул. 

Гоголя, 12, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, площею 

0,08 га, кадастровий номер 2123283600:01:002:0096, яка розташована 

в м. Перечин, вул. Будівельників, 10; 

2.1. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди на 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування будівель торгівлі 

площею 0,08 га, кадастровий номер 2123283600:01:002:0096, яка 

розташована в м. Перечин, вул. Будівельників, 10, 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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

Від28 грудня 2021 року № 458 

м.Перечин 

 
Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель 

 
З метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення 

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

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

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

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

спадщини», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення інвентаризації земель» № 513 від 23.05.2012 р., керуючись пунктом 

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

статтею 12 Земельного кодексу України та статтею 19 Закону України «Про 

землеустрій», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Провести інвентаризацію земельної ділянки за адресою: м. Перечин, 

провулок Підгірний, б/н, на якій розташоване єврейське кладовище. 

1.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки за адресою: м. Перечин, провулок Підгірний, б/н, на якій 

розташоване єврейське кладовище, з подальшим формуванням даної земельної 

ділянки. 

2. Провести інвентаризацію земельної ділянки за адресою: с. Зарічево, вул. 

І.Франка, б/н, на якій розташоване єврейське кладовище. 

2.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 



земельної ділянки за адресою: с. Зарічево, вул. І.Франка, на якій розташоване 

єврейське кладовище, з подальшим формуванням даної земельної ділянки . 

3. Провести інвентаризацію земельної ділянки за адресою: м. Перечин, вул. 

Ужанська, б/н, на якій розташоване кладовище героїв Великої Вітчизняної війни. 

3.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, б/н, на якій 

розташоване кладовище героїв Великої Вітчизняної війни. 

4. Провести інвентаризацію земельної ділянки за адресою: с. Сімер, вул. 

Молодіжна, (урочище «Гурка»), на якій розташоване кладовище 

військовополонених Першої світової війни. 

4.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки за адресою: с. Сімер, вул. Молодіжна, (урочище «Гурка»), на 

якій розташоване кладовище військовополонених Першої світової війни. 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 259 

м.Перечин 

 
Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

призначених для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд, 

та передачу земельних ділянок у власність 

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

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

126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

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

документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на 

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

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

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

комунального господарства, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Бокшан   Мирославі   Михайлівні,   жит.   м.   Перечин,   вул. 

***********, *** та Бокшан Андрію Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. 

***********, *** технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Перечин, вул. Духновича, 29: 



1.1.  Передати безоплатно у спільну сумісну власність Бокшан 

Мирославі Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. ***********, *** та 

Бокшан Андрію Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. ***********, 

***, земельну ділянку з кадастровим номером 

2123210100:01:006:0331 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

вул. Духновича, 29. 

2. Затвердити Рогулич Михайлу Миколайовичу, жит. с. Сімерки, вул. 

***********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500га, яка розташована за адресою: с. Сімерки, 

вул. Зарічна, 35: 

2.1.  Передати безоплатно у приватну власність Рогулич Михайлу 

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

ділянку з кадастровим номером 2123283500:05:002:0038 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га, яка 

розташована за адресою: с. Сімерки, вул. Зарічна, 35. 

3. Затвердити     Барна   Вікторії   Андріївні,   жит.   с.   Сімерки,   вул. 

***********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500га, яка розташована за адресою: с. Сімерки, 

вул. Центральна, 73: 

3.1. Передати безоплатно у приватну власність Барна Вікторії Андріївні, 

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

номером 2123283500:05:003:0044 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), площею 0,2500 га, яка розташована за адресою: с. Сімерки, вул. 

Центральна, 73. 

4. Затвердити Ганич   Анастасії   Іванівні,   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 0,25 га, яка розташована за адресою: с. Зарічево, 

вул. Дружби, 16: 

4.1.  Передати безоплатно у приватну власність Ганич Анастасії 

Іванівні, жит. с. Зарічево, вул. ***********, ***, земельну ділянку 

з кадастровим номером 2123281500:03:005:0023 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка), площею 0,25 га, яка розташована за 

адресою: с. Зарічево, вул. Дружби, 16. 

5. Затвердити Ковальовій Ірині Михайлівні, 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 0,1239 га, яка розташована за адресою: с. 

Зарічево, вул. Ужанська, 34: 

5.1. Передати безоплатно у приватну власність Ковальовій Ірині Михайлівні, 

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

номером 2123281500:08:012:0040 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), площею 0,1239 га, яка розташована за адресою: с. Зарічево, вул. 

Ужанська, 34. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово- 

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 
Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК 



 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 460 

м.Перечин 

 
Про затвердження проєкту відведення 

земельної ділянки, призначеної для 

ведення особистого селянського господарства, 

та передачу у власність земельної ділянки 

гр. Станко Ганні Василівні 

 

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, 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 Станко Ганні Василівні, жит. с. Зарічево, вул. ***********, ***, 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,1869 га, яка 

розташована в с. Зарічево, урочище «Вище клуба»: 

2.1Передати безоплатно у приватну власність Станко Ганні Василівні, жит. 

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

2123281500:03:006:0023 для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,1869 га, яка розташована в с. Зарічево, урочище 

«Вище клуба». 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року №461 

м.Перечин 

 
Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд 

гр. Руснак Марині Михайлівні 

 
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, Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних 

ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок 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 Руснак Марині Михайлівні, жит. м. Ужгород, вул. ***********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд, орієнтовною площею 0,14 га, яка розташована в с. Ворочево, 

урочище «Тернини-Чиста». 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 462 

м.Перечин 

 
Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 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, Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних 

ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок та додані до заяв 

відповідні технічні матеріали та документи, 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 Желізка Дьордю Дьордевичу, жит. с. Сімер, вул. ***********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд, орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована в с. Сімер, вул. 

М.Підгірянки, 14. 

2. Надати Кость Ганні Василівні, жит. с. Сімер, вул. ***********, ***, дозвіл 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд, орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована в с. Сімер, вул. 

Карпатська, 127. 

3. Надати Лацко Руслані Дмитрівні, жит. с. Зарічево, вул. ***********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд, орієнтовною площею 0,0200 га, яка розташована в с. Зарічево, вул. 

Ужанська, 81 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 463 

м.Перечин 

 
Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в оренду 

 

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

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення 

фізичних та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши 

висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131529) дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 

14.02) за адресою: вул. Йосипа Бокшая, с.Зарічево, Ужгородського району, а 

саме: 

- ділянка № 1 - КПТ-250/10-0,4 кВ площею 0,0034 га; 

- ділянка № 2 – опора Оп№2п двостоякова 10 кВ площею 0,0013 га; 

- ділянка № 3 – опора Оп№1п одностоякова 10 кВ площею 0,0004 га. 
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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 464 

м.Перечин 

 
Про затвердження схеми розташування 

земельних ділянок для будівництва гаражів 
 

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

України, Закону України «Про землеустрій» розглянувши схеми розташування 

земельних ділянок для будівництва гаражів, 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 та містобудування, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити схеми розташування земельних ділянок на площі Народна та 

площі Незалежності в м. Перечин, передбачених до передачі безоплатно у 

приватну власність для будівництва гаражів. 

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 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 465 

м.Перечин 

 
Про прийняття у власніть та на 

баланс матеріальних цінностей 

 

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

Україні», враховуючи лист БФ «Центр громадських ініціатив», з метою 

створення умов для ефективного, цільового та належного використання 

основних засобів та нематеріальних активів міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти безоплатно у комунальну власність та на баланс Перечинської 

територіальної громади в особі Перечинської міської ради Закарпатської 

області від БФ «Центр громадських ініціатив» матеріальні цінності 

визначених згідно додатку 1 до цього рішення за актом прийому-передачі. 

2. Затвердити акт прийому-передачі робіт та конструкцій дитячого грального 

майданчика за адресою: м.Перечин, пл.Незалежності, прибудинкова 

територія будинків №1-4) від 10.12.2021 р. згідно додатку 2 даного рішеня. 

3. Збільшити вартість об’єкту дитячого грального майданчика за адресою: 

м.Перечин, пл.Незалежності, (прибудинкова територія будинків №1-4) згідно 

згідно акту прийому-передачі з виконаних робіт по облаштуванню 

(реконструкції) дитячого майданчика в м.Перечин. пл.Незалежності на суму 

100000,00 грн. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської міської 

ради здійснити заходи щодо взяття на баланс Перечинської міської ради 

Закарпатської області матеріальних цінностей визначених даним рішенням. 

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 



Додаток 1 

До рішення Перечинської міської ради 

від 28.12.2021 р. № 465 

 

Матеріальні цінності 

 

№ 

п/п 

Найменування Од. 

виміру 

Кількість Ціна Сума 

1 Велопарковка 1,5 м 
на 5 місць 

шт. 2 1240,00 2480,00 

2 Лавка паркова шт. 4 1450,00 5800,00 

3 Гойдалка-балансир шт. 1 4200,00 4200,00 

4 Гойдалка на пружині 
«Мотоцикл» 

шт. 1 5000,00 5000,00 

5 Карусель К-25 шт. 1 9900,00 9900,00 

6 Спортивний 
комплекс S-20.1 

шт. 1 38000,00 38000,00 

7 Урна для сміття шт. 3 759,00 2277,00 

8 Тренажер жим від 
грудей-верхня тяга 

шт. 1 13940,00 13940,00 

9 Тенісний стіл для 
вулиці 

шт. 1 7730,00 7730,00 

10 Ворота для футболу 

з баскетбольним 

щитом 2500*1700 

шт. 2 7650,00 15300,00 

Всього 104627,00 

 

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА 



Додаток 2 

До рішення Перечинської міської ради 

від 28.12.2021 р. № 465 

 



 



 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року №466 

м.Перечин 

 
Про передачу запасів 

з балансу КНП «Перечинський ЦПМСД» 

на баланс Перечинської міської ради 

 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

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

ефективного використання майна, та враховуючи лист, від КНП «Перечинський 

ЦПМСД» Перечинської міської ради від 03.12.2021р. №160, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Передати з балансу КНП «Перечинський ЦПМСД» Перечинської міської 

ради на баланс Перечинської міської ради запаси – дрова паливні 

(с.Сімерки) в кількості 5,5 м3, вартістю 966,0 грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

 
Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК 



 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 467 

м.Перечин 

 
Про внесення змін до Положення 

про Службу у справах дітей 

Перечинської міської ради 

 
Відповідно до пунктів 6 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», Закону України «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», керуючись листом Закарпатської 

ОДА від 07.12.2021 р. № 06-17/3671, наказом Міністерства соціальної політики 

України від 16.09.2021 р. № 518 «Про затвердження примірних положень про 

службу у справах дітей», вступив в дію 12.11.2021 р. (зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 26.10.2021 р. № 1383/37005), з метою приведення 

Положення про службу у справах дітей Перечинської міської ради у 

відповідність до вимог чинного законодавства, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Положення про Службу у справах дітей Перечинської 

міської ради, затвердженого рішенням 1 пленарного засідання11 сесії VII 

скликання Перечинської міської ради від 05.09.2019 року № 598, виклавши 

його у новій редакції згідно додатку 1. 

2. Уповноважити начальника служби у справах дітей Перечинської міської ради 

Рашкі Ганну Андрашівну провести державну реєстрацію Служби у справах 

дітей Перечинської міської ради та реєстрацію Положення про Службу у 

справах дітей Перечинської міської ради. 

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

питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 

соціального захисту населення (голова Гунка Ф.Ф.). 

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 

3 пленарного засідання 

9 сесії 8 скликання 

Перечинської міської ради 

від 28.12.2021 р. № 467 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про Службу у справах дітей 

Перечинської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м.Перечин 

2021 р. 



П О Л О Ж Е Н Н Я 

про Службу у справах дітей Перечинської міської ради 

Загальні положення 

1.1. Служба у справах дітей Перечинської міської ради (далі Служба) є 

виконавчим органом Перечинської міської ради Закарпатської області, 

утворюється Перечинською міською радою Закарпатської області, підзвітна і 

підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету Перечинської 

міської ради, міському голові та заступникам міського голови відповідно до 

розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень 

підконтрольна відповідним органам виконавчої влади. 

1.2. Найменування: 
Повне українською мовою: Служба у справах дітей Перечинської міської 

ради; 

Скорочене українською мовою: Служба у справах дітей Перечинської 

міської ради; 

1.3. Місцезнаходження: 89200, Україна, Закарпатська область, Перечинський 

район, м.Перечин, пл.Народна, 16. 

1.4. Засновником Служби у справах дітей Перечинської міської ради є 

Перечинська міська рада Закарпатської області. 

1.5. Служба у справах дітей Перечинської міської ради заснована на комунальній 

власності Перечинської міської об’єднаної територіальної громади 

1.6. У своїй діяльності служба керується Конституцією України, Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого 

самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, 

ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

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

охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента 

України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями 

міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами. 

1.7. Служба є юридичною особою, має статус неприбуткової установи ,має 

круглу печатку з зображенням Державного герба України та назвою служби, 

бланк з реквізитами, інші атрибути юридичної особи. 

 

Основні завдання 

2.1. Метою служби є забезпечення в межах визначених законодавством прав 

членів територіальної громади в сфері захисту прав, свобод і законних інтересів 

дітей громади шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, 

надання населенню якісних послуг. 

2.2. Для досягнення мети своєї діяльності служба вирішує наступні завдання: 
2.2.1 Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 



установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими 

організаціями заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей. 

2.2.2 Координує зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із 

запобігання дитячій бездоглядності. 

2.2.3 Здійснює функції щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, та іншими особами. 

2.2.4 Здійснює ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» (ЄІАС 

«Діти»). 
2.2.5 Готує пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на покращення 

захисту прав, свобод і законних інтересів дітей міста та профілактику негативних 

явищ у цій сфері. 

2.2.6 визначає пріоритетні напрями поліпшення на території громади становища 

дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та 

інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності, соціальному сирітству дітей, вчиненню дітьми правопорушень 

2.2.7 виявлення дітей, залишених без батьківського піклування (зокрема 

знайдених, підкинутих, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека) 

2.2.8 сприяння в реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини, дитини, 

покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, а також 

дитини, мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо 

2.2.9 забезпечення тимчасового влаштування дітей, залишених без батьківського 

піклування, та прийняття рішень про доцільність (недоцільність повернення 

таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та 

знаходились у різних формах тимчасового влаштування, до батьків або осіб, які 

їх замінюють) 

2.2.10 вжиття заходів надання дитині статусу дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування, дитини, постраждалої внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

2.2.11 влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, 

сприяння усиновленню 

2.2.12 забезпечення ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, до сімей 

патронатних вихователів 

2.2.13 забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей 
2.2.14 підготовка проектів висновків у разі розгляду спорів щодо визначення 

імені, прізвища, по батькові дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, 

місця проживання дитини 

2.2.15 здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних 

установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності; 

2.2.16 Здійснює інші повноваження, покладені на службу, відповідно до чинного 

законодавства. 

2.3 При здійсненні повноважень служба зобов’язана: 



2.3.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і 

громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України. 

2.3.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо 

конфіденційності інформації відносно особи. 

2.3.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного 

законодавства. 

Повноваження 

3.1. Відповідно до покладених на неї завдань, служба реалізує наступні функції: 
3.1.1. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими 

організаціями заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей. 

3.1.2. Надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, 

підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, 

громадським організаціям, громадянам практичну та методичну допомогу, 

консультації з питань соціального захисту дітей. 

3.1.3. Забезпечує ведення державної статистики щодо дітей відповідно до 

законодавства України та міжнародних стандартів. 

3.1.4. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей, які 

проживають в складних життєвих обставинах у батьків, що не забезпечують 

належних умов виховання. 

3.1.5. Веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 

включаючи дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

залишились без піклування батьків, дітей усиновлених, влаштованих до 

прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально- 

реабілітаційних центрів (дитячих містечок); дітей, які можуть бути усиновлені; 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших 

територій; усиновлених дітей, за умовами проживання та виховання яких 

здійснюється нагляд; потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів; кандидатів в усиновлювачі; нерухомого майна дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

3.1.6. Координує зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із 

запобігання дитячій бездоглядності. 

3.1.7. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних 

установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм 

власності, які функціонують на території громади. 

3.1.8. Веде справи та координує діяльність стосовно дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних 

життєвих обставинах. 

3.1.9. Готує та представляє на засіданні комісії з питань захисту прав дитини в 

Перечинській ТГ матеріали щодо батьків, які неналежним чином виконують 

обов’язки по вихованню та утриманню дітей, позбавлення громадян 

батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення їх батьківських прав, 



поновлення громадян у батьківських правах, повернення батькам відібраних 

дітей, скасування усиновлення, визнання його недійсним, визначення місця 

проживання дитини, спорів, пов’язаних з вихованням дітей, захистом майнових 

(житлових) прав дітей, зміною прізвища або реєстрацією народження дитини, 

надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, надання згоди на 

проведення психіатричного огляду та госпіталізацію дитини до психіатричного 

закладу, направлення дитини на тимчасове утримання до дитячого закладу. 

3.1.10. Готує та подає суду письмові висновки щодо участі одного з батьків у 

вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення 

батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені 

батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі 

закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування 

усиновлення та визнання його недійсним та інші висновки, передбачені чинним 

законодавством України. 

3.1.11. Готує проекти рішень виконкому щодо згоди або заперечення на 

відчуження нерухомого майна ( в т.ч. житла) та іншого майна, власником якого 

є дитина або право користування яким має дитина, направлення дітей в державні 

інтернатні установи, зміну прізвища дитини, реєстрацію дитини в органах 

ДРАЦС, надання дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, 

статусу, при втраті дитиною-сиротою та дитиною, позбавленою батьківського 

піклування, статусу, надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, 

надання згоди на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію дитини до 

психіатричного закладу, визначення порядку участі одного з батьків у вихованні 

дитини, створення прийомної сім’ї, призначення опікунами/піклувальниками, 

звільнення від обов’язків опікуна /піклувальника, припинення опіки/піклування 

та інші, які стосуються захисту прав дітей. 

3.1.12. Здійснює діяльність, спрямовану на виявлення та усунення причин і умов, 

що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також діяльність та позитивний 

вплив на поведінку окремих дітей в сім’ї, на підприємстві, в установі чи 

організації незалежно від форм власності, за місцем проживання. 

3.1.13. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та 

піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного 

типу, прийомні сім’ї. 

3.1.14. Вчиняє заходи щодо виявлення дітей, які залишились без піклування 

батьків, та вживає заходи щодо надання таким дітям статусу дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечує захист їх особистих, 

майнових і житлових прав. 

3.1.15. Веде облік громадян України, які постійно проживають на території 

України і бажають усиновити дитину, потенційних опікунів (піклувальників), 

прийомних батьків, батьків-вихователів. 

3.1.16. Веде облік дітей, які можуть бути усиновлені. 

3.1.17. Готує документи щодо усиновлення дітей. 

3.1.18. Здійснює роботу з кандидатами в усиновлювачі щодо ознайомлення з 

банком даних про дітей, які перебувають на місцевому обліку, та організовують 

знайомство з дітьми. 

3.1.19. Здійснює нагляд за умовами проживання та виховання усиновлених дітей. 



3.1.20. Влаштовує дітей, стосовно яких усиновлення скасовано або визнано 

недійсним. 

3.1.21. Здійснює   своєчасне    внесення    достовірної    інформації    в ЄІАС 
«Діти» щодо обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей- 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в 

усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів; зняття з обліку дітей, які залишились без батьківського 

піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків- 

вихователів. 

3.1.22. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і 

міського голови, в т.ч. нормативного характеру. 

3.1.23. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що 

відносяться до компетенції служби. 

3.1.24. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом 

участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів. 

3.1.25. Організовує проведення засідань, координаційних рад та інших заходів з 

питань, які належать до компетенції служби. 

3.1.26. Надає адмінпослуги. 
3.1.27. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать 

до компетенції служби, зокрема, через засоби масової інформації. 
3.1.28. Готує висновки та звіти про стан виховання, утримання і розвитку дітей 
у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках 

сімейного типу, усиновлених дітей. 

3.1.29. Розглядає звернення власників підприємств, установ або організацій усіх 

форм власності щодо звільнення працівників віком до 18 років та надання 

відповідних письмових дозволів. 

3.1.30. Проводить передбачені законодавством заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей, у тому числі: 

розроблення та проведення заходів щодо захисту прав і законних інтересів 

дітей, які постраждали від домашнього насильства, та дітей, які вчинили 

домашнє насильство у будь-якій формі; 

прийом та розгляд заяв і повідомлень про домашнє насильство стосовно 

дітей та за участю дітей, у тому числі повідомлень, що надійшли до кол-центру 

з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою 

статі та насильству стосовно дітей; 

інформування дітей, які постраждали від домашнього насильства, їхніх 

батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а 

також дітей, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі, їхніх батьків, 

інших законних представників про права дітей, заходи, у яких вони можуть узяти 

участь, та послуги, якими вони можуть скористатися; 

проведення з батьками, іншими законними представниками дітей 

профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і 

за участю дітей, у тому числі із залученням у разі необхідності інших суб’єктів 

соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю в межах їхньої компетенції; 



порушення перед органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування питань про притягнення до відповідальності згідно із законом 

посадових осіб за невиконання або неналежного виконання ними обов’язків у 

разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали 

від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь- 

якій формі; 

взаємодія з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству, відповідно до статті 15 Закону України 

„Про запобігання та протидію домашньому насильству”. 

3.1.31. Забезпечує соціальний захист дітей, які постраждали від торгівлі людьми, 

у тому числі інформування про таких дітей територіального органу Національної 

поліції, структурного підрозділу місцевої державної адміністрації, 

відповідального за проведення процедури встановлення статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми, для проведення відповідних заходів згідно із 

законодавством. 

3.1.32. Складає протоколи про адміністративні правопорушення відповідно 

до частин п’ятої, шостої статті 184 (невиконання рішення органу опіки та 

піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні 

з нею того з батьків, хто проживає окремо від   дитини) та   статті 

18850 (невиконання законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та 

піклування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

3.1.33. Розглядає питання, пов’язані із доцільністю відрахування неповнолітніх 

здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти першого 

року навчання, здобувачів фахової передвищої та вищої освіти першого року 

навчання (далі – здобувач освіти), що передбачає: 

отримання від закладу професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої або вищої освіти повідомлення, у тому числі в електронній формі та 

за допомогою телефонного зв’язку, про заплановане відрахування 

неповнолітнього здобувача освіти із зазначенням підстав для такого 

відрахування за один місяць до прийняття відповідного рішення; 

вивчення у взаємодії із законними представниками неповнолітнього 

здобувача освіти (протягом 10 робочих днів з дня отримання такого 

повідомлення) підстав запланованого відрахування на предмет їх відповідності 

законодавству у сфері захисту прав дітей; встановлення причин відрахування, 

визначення доцільності та можливості їх усунення; 

у разі встановлення факту невідповідності підстав запланованого 

відрахування неповнолітнього здобувача освіти законодавству у сфері захисту 

прав дітей подання закладу професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої або вищої освіти аргументованого заперечення щодо такого 

відрахування; 

3.1.34. Веде контроль за цільовим використанням аліментів. 
3.1.35. Здійснює інші повноваження, покладені на службу, відповідно до чинного 

законодавства. 

Права та обов’язки 

4.1. Служба має право: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87&w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87&w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87&w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87&w1_3


4.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих 

органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від 

форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання 

покладених на службу завдань. 

4.1.2. Інформувати міського голову у разі покладання на службу виконання 

роботи, що не відноситься до функцій служби чи виходить за її межі, а також у 

випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не 

надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач 

з метою вжиття відповідних заходів. 

4.1.3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради 

відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а 

також для розробки і здійснення заходів, які проводяться службою, відповідно 

до покладених на неї завдань. 

4.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях 

постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, 

робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським 

головою. 

4.1.5. Звертатися у разі порушення прав та законних інтересів дітей, а також з 

питань надання їм допомоги до відповідних органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від 

форм власності. 

4.1.6. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання правопорушенням. 
4.1.7. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування питання про направлення до спеціальних установ для дітей, 

навчальних закладів (незалежно від форм власності) дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та 

навчальні заклади. 

4.1.8. Забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, 

передачу під опіку, піклування, на усиновлення. 

4.1.9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних 

установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм 

власності. 

4.1.10. Перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за 

місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників 

молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від 

форм власності. 

4.1.11. Представляти, в разі необхідності, інтереси дітей в судах, у їх відносинах 

з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності. 

4.1.12. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових 

осіб до служби у справах дітей з метою з’ясування причин та умов, які призвели 

до порушення прав дітей, бездоглядності, вчинення правопорушень, вживати 

заходи щодо їх усунення. 

4.1.13. Давати згоду на звільнення працівників молодше 18 років за ініціативою 

власника підприємства, установи та організації незалежно від форми власності 

або уповноваженого нею органу. 



4.1.14. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових 

осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою у справах дітей, 

Нацсоцслужбою. 

4.1.15. Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів 

соціального захисту для дітей. 

4.1.16. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми 

соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних 

інтересів дітей. 

4.1.17. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом 

фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних 

інтересів дітей. 

4.1.18. Відвідувати дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 

перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, 

навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей. 

4.1.19. Звертатись до суду з позовами про позбавлення батьківських прав 

або відібрання дітей   без   позбавлення   батьківських   прав   у   батьків,   які 

не виконують батьківських обов’язків, а також у інших випадках, передбачених 

чинним законодавством України. 

4.1.20. Порушувати клопотання про притягнення батьків до адміністративної 

відповідальності за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей та 

вчинення насильства в сім’ї. 

4.1.21. Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності осіб, які 

порушують права дітей. 

4.1.22. Узгоджувати відрахування дітей із закладів освіти незалежно від їх форм 

власності. 

4.1.23. Спільно з органами, що відповідають за виконання вироку, вносити до 

суду подання про умовно-дострокове звільнення засудженого неповнолітнього 

або заміну йому не відбутої частини покарання більш м’яким покаранням. 

4.1.24. Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції 

спеціалістів інших виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій усіх форм власності, об’єднань громадян та благодійних 

організацій (за погодженням з їх керівниками). 

4.1.25. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з 

питань, що належать до його компетенції. 

4.1.26. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з 

науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими 

об’єднаннями громадян і благодійними організаціями. 

4.1.27. Порушувати в установленому порядку питання про обмеження або 

позбавлення дітей віком від 15 до 18 років права самостійно розпоряджатися 

своїм заробітком, прибутком, стипендією. 

4.1.28. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи в ЄІАС «Діти». 

Керівництво та структура 

5.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з 

посади міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, 

передбаченою чинним законодавством. 



5.2. Начальник служби: 
5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю служби. 

5.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання покладених на неї завдань, реалізацію її повноважень, дотримання 

трудової дисципліни. 

5.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання. 

5.2.4. Інформує територіальну громаду про виконання рішень міської ради, 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання 

відповідно до компетенції. 

5.2.5. Начальник служби без доручення діє від імені служби, представляє її 

інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, установах, у 

відносинах з юридичними особами та громадами. 

5.2.6. призначає на посади і звільняє з посади працівників Служби 

5.2.7 звітує перед перечинським міським головою про виконання покладених на 

Службу завдань та затверджених планів роботи 

5.2.8 вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесії ради та виконавчого 

комітету питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти 

відповідних рішень 

5.2.9 проводить особистий прийом громадян, дітей, а також їхніх батьків, 

інших законних представників, з питань, що належать до повноважень Служби. 
5.2.10 забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни. 
5.2.11. проводить інспекційні відвідування одержувачів аліментів із метою 

контролю за цільовим витрачанням аліментів. 

5.2.12. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого 

законодавства. 

5.3. Працівники служби діють в межах повноважень, визначених посадовими 

інструкціями, що затверджуються начальником служби. 

5.4. В окремих випадках, у разі службової необхідності, за дорученням 

начальника служби виконують повноваження, не передбаченні посадовими 

інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого 

самоврядування. 

5.5. Посадові особи служби зобов’язані у своїй діяльності дотримуватись 

Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування 

5.6. Порушення Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування є 

підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства. 

5.7. До складу служби можуть входити відділи та сектори, які очолюють 

начальники відділів і завідувачі секторів. 

5.8. Якщо в службі на обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають діти- 

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, або якщо діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування, проживають у територіальній 

громаді, у такій службі для виконання функцій щодо забезпечення їх 

влаштування у різні форми виховання утворюється окремий підрозділ. Штатна 

чисельність працівників служб, які забезпечують провадження діяльності з 

усиновлення, установлюється в межах граничної чисельності працівників (не 



менше ніж дві особи) з розрахунку один працівник на 50 дітей, які перебувають 

у такій службі на обліку дітей, що можуть бути усиновлені. 

5.9. Для прийняття узгоджених рішень з питань, що належать до компетенції 

служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова 

колегії), його заступників, керівників виконавчих органів міської, районної у 

місті ради, органів Національної поліції, представників підприємств, установ, 

громадських об’єднань. 

Склад колегії затверджується міським головою, головою районної у місті 

ради за поданням начальника служби. 

Рішення колегії оформляються наказами начальника служби. 

5.10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення 

діяльності та розв’язання інших питань у службі можуть утворюватися наукові 

та координаційні ради та комісії. 

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник 

служби. 

5.11. Штатний розпис служби затверджується виконавчим комітетом міської 

ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, 

затверджених міською радою. 

5.12. Посадові обов’язки працівників служби визначаються посадовими 

інструкціями, які затверджуються начальником служби. 

Взаємодія та фінансування 

6.1 Служба, при виконанні покладених на неї завдань, взаємодіє з органами 

виконавчої владита іншими виконавчими органами перечинської міської ради, 

постійними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, 

об’єднаннями громадян. 

6.2. Джерелами фінансування Служби є: 

- кошти міського бюджету; 

- інші кошти, передані Служби згідно з чинним законодавством. 
6.3. Доходи використовуються виключно для фінансування видатків на 

утримання Служби, реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим 

Положенням. 

6.4. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновника, 

працівників Служби (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального 

внеску), членів органів управління та інших, пов'язаних з ними, осіб. 

6.5. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Служби та видатки на 

її утримання встановлюється рішенням Перечинської міської ради. 

6.6. Фінансове обслуговування Служби здійснюється відділом бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності Перечинської міської ради. 

Відповідальність 

7. Працівники служби несуть відповідальність за: 
7.1 Дотримання чинного законодавства та Закону “Про місцеве самоврядування 

в Україні “. 

7.2. Порушення вимог антикорупційного законодавства. 
7.3. За своєчасне виконання рішень ради та виконкому, розпоряджень міського 

голови, виконання функцій служби у повному обсязі. 



7.4. Правильне оформлення документації. 
7.5. Якісне та своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків. 

7.6. Дотримання норм етики поведінки посадової особи та обмежень, пов’язаних 

з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходження. 

7.7. Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або 

неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс- 

мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються 

від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо 

форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх 

виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників відділу, і 

працівники відділу вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути чи 

усунути негативні наслідки цих обставин. 

7.8. Працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше трьох днів 

з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво. 

7.9. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або 

припинення даних обставин позбавляє працівників відділу права посилатися на 

зазначені обставини. 

7.10. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, 

повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, 

ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого 

самоврядування. 

Заключні положення 

8.1. Припинення діяльності служби здійснюється за рішенням Перечинської 

міської ради Закарпатської області. 

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому 

для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за 

ініціативою міського голови, заступників міського голови, керуючого справами 

виконкому, начальника служби, а також з метою приведення Положення у 

відповідність з чинним законодавством. 



 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

9 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 468 

м.Перечин 

 
Про внесення змін до рішення міської ради 

від 24 грудня 2020 року №74 «Про бюджет 

міської територіальної громади на 2021 рік» 

(зі змінами від 11 лютого, 08 квітня, 29 квітня, 

20 травня, 14 червня, 06 липня, 29 липня, 

31 серпня, 23 вересня, 28 жовтня, 15 грудня 2021 року) 

 

07505000000 
(код бюджету) 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

розпорядження міського голови від 17.12.2021 №255/09-05 «Про внесення 

змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік»; 

розпорядження міського голови від 21.12.2021 №256/09-05 «Про внесення 

змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік»; 

розпорядження міського голови від 21.12.2021 №257/09-05 «Про внесення 

змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік»; 

розпорядження міського голови від 21.12.2021 №259/09-05 «Про внесення 

змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік», 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, змін до 

розподілу видатків в межах змін загального обсягу), згідно з додатком 2.1 до 

цього рішення; 

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

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

міської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками 

коштів» згідно з додатком 2 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 2 до цього рішення. 

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

додатком 3 до цього рішення. 

4. Додатки 1 – 3, 2.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

5. 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 



  Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 28 грудня 2021 року №468 
      

Зміни до обсягу доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік 

07505000000 
     

код бюджету      

     ( грн) 

 

 

Код 

 
Найменування згідно 

з Класифікацією доходів бюджету 

 

 

Усього 

 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

 
усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

40000000 Офіційні трансферти 1 317 710,00 -10 860,00 1 328 570,00 0,00 

41000000 Від органів державного управління 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 

41040000 
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 
130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 

 

 

 

41040500 

Дотація з місцевого бюджету на проведення 

розрахунків протягом опалювального періоду за 

комунальні послуги та енергоносії, які 

споживаються установами, організаціями, 

підприємствами, що утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів, за рахунок 

відповідної дотації з державного бюджету 

 

 

 

130 000,00 

 

 

 

130 000,00 

  

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 
1 187 710,00 -140 860,00 1 328 570,00 0,00 

 
 

41051400 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

 
 

-91 200,00 

 
 

-91 200,00 

  

 

 

 

 

41052900 

Субвенція з місцевого бюджету на погашення 

заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає 

урегулюванню згідно із Законом України „Про 

заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і 

водовідведення” за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

 

 

 

 

1 328 570,00 

  

 

 

 

1 328 570,00 

 

 
 

41055000 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

 
 

-49 660,00 

 
 

-49 660,00 

  

Х Разом доходів 1 317 710,00 -10 860,00 1 328 570,00 0,00 

      

 
Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА 



 
         Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 28 грудня 2021 року №468 

Розподіл видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами) 
07505000000               

код бюджету                

               (грн) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 

 
Код 

ТПКВКМБ 

 

 
Код 

ФКВМБ 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  

 

 
Разом 

 

 
усього 

 

видатки 

споживання 

з них  

видатки 

розвитку 

 

 
усього 

 
у тому 

числі бюджет 

розвитку 

 

видатки 

споживання 

з них  

видатки 

розвитку 

 
оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 
оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

0100000 01  Міська рада (головний розпорядник) 20 094 157,00 17 945 510,00 9 585 401,00 1 521 032,00 2 148 647,00 7 537 832,00 6 003 595,00 1 534 237,00   6 003 595,00 27 631 989,00 

0110000 01 
 Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
20 094 157,00 17 945 510,00 9 585 401,00 1 521 032,00 2 148 647,00 7 537 832,00 6 003 595,00 1 534 237,00 

  
6 003 595,00 27 631 989,00 

 

 

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 

 

 

13 168 024,00 

 

 

13 168 024,00 

 

 

9 427 251,00 

 

 

589 530,00 

  

 

582 733,00 

 

 

582 733,00 

    

 

582 733,00 

 

 

13 750 757,00 

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 
472 000,00 472 000,00 

         
472 000,00 

0114040 4040 0824 
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок 
74 000,00 74 000,00 

         
74 000,00 

0114082 4082 0829 
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва 
145 000,00 145 000,00 

         
145 000,00 

 

0115062 

 

5062 

 

0810 

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні 

 

85 000,00 

 

85 000,00 

          

85 000,00 

0116011 6011 0610 
Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду 
0 

          
0 

0116013 6013 0620 
Забезпечення діяльності 

водопровідно- каналізаційного 
197 000,00 197 000,00 

         
197 000,00 

0116014 6014 0620 
Забезпечення збору та вивезення 

сміття і відходів 
1 344 000,00 

   
1 344 000,00 

      
1 344 000,00 

 

0116020 

 

6020 

 

0620 

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

 

432 647,00 

    

432 647,00 

 

68 000,00 

 

68 000,00 

    

68 000,00 

 

500 647,00 



 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 

пунктів 
3 443 486,00 3 071 486,00 

 
931 502,00 372 000,00 2 886 188,00 2 886 188,00 

   
2 886 188,00 6 329 674,00 

 

 

 

 
3716072 

 

 

 

 
6072 

 

 

 

 
0640 

Погашення заборгованості з різниці 

в тарифах, що підлягає 

урегулюванню згідно із Законом 

України `Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та 

підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення` за 

      

 

 

 
1 328 570,00 

  

 

 

 
1 328 570,00 

    

 

 

 
1 328 570,00 

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

0117325 7325 0443 
Будівництво-1 споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту 

     
54 100,00 54 100,00 

   
54 100,00 54 100,00 

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) 

      
61 000,00 

 
61 000,00 

    
61 000,00 

 
61 000,00 

 

0117363 

 

7363 

 

0490 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

      

2 072 074,00 

 

2 072 074,00 

    

2 072 074,00 

 

2 072 074,00 

   в т.ч. за рахунок коштів субвенції з 

місцевого бюджету на соціально- 

економічний розвиток Закарпатської 

області за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

      

 
468 950,00 

 

 
468 950,00 

    

 
468 950,00 

 

 
468 950,00 

 
0117461 

 
7461 

 
0456 

Утримання та розвиток 

автгомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 
мПірсоцвеевдоегнонбяюедкжспетрту ної  грошової 

 
200 000,00 

 
200 000,00 

          
200 000,00 

0117650 7650 0490 оцінки земельної ділянки чи права на 
     

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 
70 000,00 70 000,00 

   
80 500,00 80 500,00 

   
80 500,00 150 500,00 

0118311 8311 0511 
Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів 

     
169 667,00 

 
169 667,00 

   
169 667,00 

0118410 8410 0830 
Фінансова підтримка засобів 

масової інформації 
35 000,00 35 000,00 

   
49 000,00 49 000,00 

   
49 000,00 84 000,00 



 
 

0119800 

 

9800 

 

0180 

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

 

70 000,00 

 

70 000,00 

    

70 000,00 

 

70 000,00 

    

70 000,00 

 

140 000,00 

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

та спорту (головний розпорядник) 
74 889 941,00 74 889 941,00 57 168 494,00 2 825 055,00 

 
6 186 616,00 5 097 635,00 1 088 981,00 

 
241 411,00 5 097 635,00 81 076 557,00 

 
0610000 

 
06 

 Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту (відповідальний 

виконавець) 

 
74 889 941,00 

 
74 889 941,00 

 
57 168 494,00 

 
2 825 055,00 

  
6 186 616,00 

 
5 097 635,00 

 
1 088 981,00 

  
241 411,00 

 
5 097 635,00 

 
81 076 557,00 

 
0610160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

 
2 396 488,00 

 
2 396 488,00 

 
1 864 753,00 

 
79 335,00 

        
2 396 488,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 13 362 377,00 13 362 377,00 9 738 471,00 732 743,00  750 000,00  750 000,00    14 112 377,00 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
10 163 566,00 10 163 566,00 6 325 177,00 1 457 387,00 

 
139 370,00 86 000,00 53 370,00 

  
86 000,00 10 302 936,00 

   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 

     
2 375 511,00 2 375 511,00 

   
2 375 511,00 2 375 511,00 

0611080 1080 0960 
Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами 
4 543 557,00 4 543 557,00 3 700 440,00 

  
285 611,00 

 
285 611,00 

 
241 411,00 

 
4 829 168,00 

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 

 
61 630,00 

 
61 630,00 

  
31 000,00 

        
61 630,00 

 
0611152 

 
1152 

 
0990 

Забезпечення діяльності інклюзивно- 

ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції 

 
1 855 600,00 

 
1 855 600,00 

 
1 520 984,00 

         
1 855 600,00 

 

 

 
0611181 

 

 

 
1181 

 

 

 
0990 

Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська 

школа" 

 

 

 
18 500,00 

 

 

 
18 500,00 

    

 

 
24 600,00 

 

 

 
24 600,00 

    

 

 
24 600,00 

 

 

 
43 100,00 

 

 

0611182 

 

 

1182 

 

 

0990 

Виконання заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам 

 

 

156 700,00 

 

 

156 700,00 

    

 

221 400,00 

 

 

221 400,00 

    

 

221 400,00 

 

 

378 100,00 

 

 
0611200 

 

 
1200 

 

 
0990 

Надання освіти за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами 

 

 
94 400,00 

 

 
94 400,00 

 

 
73 280,00 

   

 
40 000,00 

 

 
40 000,00 

    

 
40 000,00 

 

 
134 400,00 



 
 

 
0611210 

 

 
1210 

 

 
0990 

Надання освіти за рахунок залишку 

коштів за субвенцією з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 

потребами 

 

 
18 195,00 

 

 
18 195,00 

 

 
14 915,00 

         

 
18 195,00 

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 834 891,00 834 891,00 617 632,00 65 000,00        834 891,00 

0614040 4040 0824 
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок 
290 932,00 290 932,00 194 671,00 50 170,00 

       
290 932,00 

 
0614060 

 
4060 

 
0828 

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів 

 
1 760 457,00 

 
1 760 457,00 

 
996 225,00 

 
386 735,00 

  
65 336,00 

 
65 336,00 

    
65 336,00 

 
1 825 793,00 

 
0615031 

 
5031 

 
0810 

Утримання та навчально- 

тренувальна робота  комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

 
1 745 626,00 

 
1 745 626,00 

 
1 371 786,00 

 
22 685,00 

  
30 000,00 

 
30 000,00 

    
30 000,00 

 
1 775 626,00 

 
0615062 

 
5062 

 
0810 

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні 

 
70 012,00 

 
70 012,00 

    
29 988,00 

 
29 988,00 

    
29 988,00 

 
100 000,00 

 

 
0611171 

 

 
1171 

 

 
0990 

Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих 
результатів" 

      

 
222 500,00 

 

 
222 500,00 

    

 
222 500,00 

 

 
222 500,00 

 

0611172 

 

1172 

 

0990 

Виконання заходів в рамках 

реалізації програми "Спроможна 

школа для кращих результатів" за 

рахунок субвенції з державного 

      

2 002 300,00 

 

2 002 300,00 

    

2 002 300,00 

 

2 002 300,00 

 
0700000 

 
07 

 Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення та у 

справах дітей (головний 

 
6 343 840,00 

 
6 343 840,00 

 
1 357 923,00 

   
1 044 760,00 

 
1 044 760,00 

    
1 044 760,00 

 
7 388 600,00 

 

0710000 

 

07 

 Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення та у 

Ксперраіввнаихцтдівтоейі у(впірдапволвініднаялуьний 

 

6 343 840,00 

 

6 343 840,00 

 

1 357 923,00 

   

1 044 760,00 

 

1 044 760,00 

    

1 044 760,00 

 

7 388 600,00 

 
0710160 

 
0160 

 
0111 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

 
854 294,00 

 
854 294,00 

 
671 353,00 

   
8 000,00 

 
8 000,00 

    
8 000,00 

 
862 294,00 

0712010 2010 0731 
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню 
3 299 707,00 3 299 707,00 

   
50 000,00 50 000,00 

   
50 000,00 3 349 707,00 

 

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 

 
468 640,00 

 
468 640,00 

          
468 640,00 

   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 

 

 
453 640,00 

 

 
453 640,00 

          

 
453 640,00 

0712152 2152 0763 
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я 
443 000,00 443 000,00 

         
443 000,00 



 
 

0713035 

 
3035 

 
1070 

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті 

 
30 000,00 

 
30 000,00 

          
30 000,00 

 

 
0713104 

 

 
3104 

 

 
1020 

Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю 

 

 
831 719,00 

 

 
831 719,00 

 

 
686 570,00 

         

 
831 719,00 

 

 

 
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 

 

 

 
142 900,00 

 

 

 
142 900,00 

          

 

 
142 900,00 

 

0713192 

 

3192 

 

1030 

Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням   ветеранів 

і осіб з інвалідністю, діяльність яких 

має соціальну спрямованість 

 

33 580,00 

 

33 580,00 

          

33 580,00 

0717322 7322 0443 
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів 

     
986 760,00 986 760,00 

   
986 760,00 986 760,00 

0717368 7368 0490 
Виконання інвестиційних проектів за 
рахунок субвенцій з інших бюджетів 

           
0,00 

3700000 37 
 Фінансовий відділ (головний 

розпорядник) 
1 713 005,89 875 500,00 677 000,00 

 
837 505,89 316 600,00 314 100,00 

   
316 600,00 2 029 605,89 

3710000 37 
 Фінансовий відділ (відповідальний 

виконавець) 
1 713 005,89 875 500,00 677 000,00 

 
837 505,89 316 600,00 314 100,00 

   
316 600,00 2 029 605,89 

 
3710160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

 
875 500,00 

 
875 500,00 

 
677 000,00 

         
875 500,00 

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 0            

 

 

 
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 

 

 

 
837 505,89 

    

 

 
837 505,89 

 

 

 
2 500,00 

     

 

 
2 500,00 

 

 

 
840 005,89 

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

 
3719760 

 
9760 

 
0180 

Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію проектів 

співробітництва між 

територіальними громадами 

      
100 000,00 

 
100 000,00 

    
100 000,00 

 
100 000,00 

Х Х Х УСЬОГО 103 040 943,89 100 054 791,00 68 788 818,00 4 346 087,00 2 986 152,89 15 085 808,00 12 460 090,00 2 623 218,00  241 411,00 12 462 590,00 118 126 751,89 

                

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА  



 (грн.) 

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

-10 860,00 -10 860,00 -7 460,00 130 000,00 1 328 570,00 1 328 570,00 1 317 710,00

-10 860,00 -10 860,00 -7 460,00 130 000,00 1 328 570,00 1 328 570,00 1 317 710,00

0100000 01 Міська рада (головний 

розпорядник)

1 328 570,00 1 328 570,00 1 328 570,00

0110000 01
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
1 328 570,00 1 328 570,00 1 328 570,00

0116072 6072 0640

Погашення заборгованості з різниці в 

тарифах, що підлягає урегулюванню 

згідно із Законом України `Про 

заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних 

та теплогенеруючих організацій та 

підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення  ̀за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

1 328 570,00 1 328 570,00 1 328 570,00

0600000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту (головний 

розпорядник)

38 800,00 38 800,00 -7 460,00 130 000,00 38 800,00

0610000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту (відповідальний 

виконавець)

38 800,00 38 800,00 -7 460,00 130 000,00 38 800,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Додаток 2.1                

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 28 грудня 2021 року №468

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

межах змін до обсягу доходів, змін до розподілу видатків в межах змін загального обсягу)
07505000000

(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

видатки 

розвитку
комунальні 

послуги та 

енергоносії

Загальний фонд

з  них

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

Код  

ТПКВКМБ

Код 

ФКВМБ

І. У межах змін до обсягу доходів

Разом

1.1 Розпорядження міського голови, яке погоджене постійною комісією з 

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій 

усього 

у тому          

числі бюджет 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

Спеціальний фонд

усього
видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвиткуоплата              

праці

видатки 

споживання

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00

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

-91 200,00 -91 200,00 -7 460,00 -91 200,00

0614040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

0700000 07
Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення та у 

справах дітей (головний 

-49 660,00 -49 660,00 -49 660,00

0710000 07
Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення та у 

справах дітей (відповідальний 

-49 660,00 -49 660,00 -49 660,00

0712144 2144 0763

Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

-49 660,00 -49 660,00 -49 660,00

3 415,00

0600000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту (головний 

розпорядник)

7 415,00

0610000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту (відповідальний 

виконавець)

7 415,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

9 550,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
-2 135,00

3700000 37
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник) 
-4 000,00

3710000 37
Фінансовий відділ (відповідальний 

виконавець) 
-4 000,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

-4 000,00

Х Х Х УСЬОГО -10 860,00 -10 860,00 -4 045,00 130 000,00 1 328 570,00 1 328 570,00 1 317 710,00

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА

II. В межах загального обсягу видатків бюжету міської територіальної 

громади

 



    
Додаток 3 

до рішення міської ради 

від 28 грудня 2021 року №468 

        

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік 
07505000000        

код бюджету        

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 
       (грн) 

Код 

Класифікації 

доходу бюджету 

/ Код бюджету 

 
Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту 

 

Усього 

1 2 3 

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

 

 
41040500 

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 

установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів, за рахунок відповідної дотації з державного 

бюджету 

 

 
130 000,00 

7100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 130 000,00 

 
41054500 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

 
-91 200,00 

7100000000 Обласний бюджет Закарпатської області -91 200,00 

 
41055000 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

 
-49 660,00 

7100000000 Обласний бюджет Закарпатської області -49 660,00 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

 

 

41052900 

Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в 

тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України „Про заходи, 

спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення” за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

 

 

1 328 570,00 

7100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 1 328 570,00 

Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 1 458 570,00 

Х загальний фонд 130 000,00 

Х спеціальний фонд 1 328 570,00 

        

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 
       (грн) 

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 

1 2 3 4 

I. Трансферти із загального фонду бюджету 

    

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

    

Х Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 0,00 

Х Х загальний фонд 0,00 

Х Х спеціальний фонд 0,00 
        

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА 



 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

3 пленарне засідання 

9 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2021 року № 469 

м.Перечин 

 

Про клопотання про представлення 

до присвоєння почесного звання 

«Заслужений працівник культури України» 

Івану Юрійовичу Козаку 

 
Відповідно до Закону України «Про державні нагороди України» від 

16.03.2000 №1549-ІІІ, Положення про почесні звання України, затвердженого 

Указом Президента України від 29.06.2001 № 476/2001, Порядку представлення 

до нагородження та вручення державних нагород України, затвердженого 

Указом Президента України від 19.02.2003 № 138/2003, керуючись ст.39 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада, 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Порушити клопотання перед головою Закарпатської обласної 

державної адміністрації про представлення до присвоєння почесного звання 

«Заслужений працівник культури України» письменника - Івана Юрійовича 

Козака. 

2. Підготувати та подати до Закарпатської обласної державної 

адміністрації передбачені чинним законодавством документи для представлення 

до присвоєння почесного звання «Заслужений працівник культури України» 

Івану Юрійовичу Козаку. 

3. Скасувати рішення № 366 Перечинської міської ради від 28 жовтня 

2021року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

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

 
Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК 
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