
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 8 липня 2022 року  №  105                                                                   

м.Перечин 

Про призначення піклувальника    

         Відповідно до підпункту 4 пункту б, частини 1, ст. 34 Закону України     

«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 1.2, 2.2, 2.3, 2.4 Правил 

опіки та піклування затверджених Наказом Державного комітету України у 

справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони 

здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України 26.05.99  

N 34/166/131/88, взявши до уваги главу 6 Цивільного Кодексу України, 

розглянувши заяви громадян щодо встановлення піклування, виконавчий 

комітет Перечинської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

                        

1. Призначити піклувальником за*********** ,**** року народження, 

зареєстрована за адресою: с.Зарічево,, вул. Шевченка,***, яка за 

станом свого здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати свої обов’язки –******* , ***** року народження, 

зареєстрований за адресою: с. Зарічево, вул. Шевченка,***. 

2. Зобов’язати піклувальника  **** здійснювати піклування та вести всі 

дії і формальності в інтересах своєї бабусі ******. 

3. Призначити піклувальником за *******, *****року народження, 

зареєстрований за адресою:   с. Сімер, вул. Партизанська,***, який за 

станом свого здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати свої обов’язки – ******** року 

народження,зареєстрований за адресою: м. Перечин, пл. Народна, 

***, однак фактично проживає за адресою: с. Сімер, вул. 

Партизанська,***. 

4. Зобов’язати піклувальника ***** здійснювати піклування та вести всі 

дії і формальності в інтересах ********* . 

5. Призначити піклувальником за******* , ***** року 

народження,зареєстрований за адресою: м. Перечин, вул. 

Міляшково,****,  який за станом свого здоров’я не може самостійно 



здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки –********* року 

народження,зареєстрований за адресою: м. Перечин, вул. 

Міляшково,****. 

6. Зобов’язати піклувальника ******* здійснювати піклування та вести 

всі дії і формальності в інтересах свого дідуся *********. 

7. Призначити піклувальником за *********, ******* року 

народження,зареєстрована за адресою: м. Перечин, вул. 

Весняна,****,  яка за станом свого здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки – ******** року 

народження,зареєстрований за адресою: м. Перечин, вул.  Весняна,**. 

8. Зобов’язати піклувальника ****** здійснювати піклування та вести 

всі дії і формальності в інтересах своєї матері ****** . 

9. Призначити піклувальником за ******** , ******* року 

народження,зареєстрована за адресою: м.Перечин, вул. 

Мануфактурна,*** яка за станом свого здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки – ******** , 

**** року народження, проживає фактично за адресою: м. Перечин, 

вул. Мануфактурна, ***  

10. Зобов’язати піклувальника ****** здійснювати піклування та вести 

всі дії і формальності в інтересах своєї бабусі****** . 

11. Призначити піклувальником за****** , ***** року 

народження,зареєстрована за адресою: м.Перечин, вул. М. 

Підгірянки,*** ,  яка за станом свого здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки –****** року 

народження, проживає фактично за адресою: м. Перечин, вул. М. 

Підгірянки,***  

12. Зобов’язати піклувальника ******* здійснювати піклування та вести 

всі дії і формальності в інтересах своєї бабусі ****  

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Євгенію 

Гафіянич. 

 

Міський голова                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 
 

 

 

 

 

 

 

                                                  



 
У К Р А Ї Н А 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 8  липня 2022 року №  106 

м.Перечин                                      

 

Про визначення місця 

проживання дітей 

        Розглянувши 28.06.2022 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини в 

Перечинській ТГ (протокол № 5) заяву громадянина******* , внаслідок окремого 

проживання батьків, беручи до уваги вік дитини, стан виконання батьком батьківських 

обов’язків, наявність у нього стабільного доходу та належних умов проживання, заяву 

громадянина  ******* про визначення місця проживання доньки, ******** , внаслідок 

окремого проживання батьків, беручи до уваги вік дитини, стан виконання батьком 

батьківських обов’язків, наявність у нього стабільного доходу та належних умов 

проживання, копію ухвали Перечинського районного суду про прийняття позовної заяви 

до розгляду та відкриття провадження у цивільній справі від 30.05.2022, № справи 

304/972/22, провадження 2/304/196/2022, внаслідок окремого проживання батьків, 

враховуючи висновки комісії з питань захисту прав дитини в Перечинській ТГ, відповідно 

до ч.ч. 2,3, ст.161 Сімейного кодексу України, ст.ст.11, 18 Закону України «Про охорону 

дитинства», Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 866 від 

24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини», керуючись ст. 40, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Перечинської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Визначити місце проживання *******, за фактичним місцем 

проживання батька дитини ******** , ****** року народження, за 

адресою: м. Перечин, вул. Гуменська, *** (адреса реєстрації:                       

м. Перечин, вул. Гумеська, *****). 

2. Визначити місце проживання******* , ***** року народження, за 

місцем проживання та реєстрації батька дитини ***** року 

народження, за адресою: м. Перечин, пл. Народна,****. 

3. Визначити місце проживання  ******* року народження за місцем 

реєстрації та проживання батька дитини ******** , ***** року 

народження, за адресою: м. Перечин, вул. Толстого,****. 

4. Затвердити висновки органу опіки та піклування Перечинської міської 

ради про визначення місця проживання дитини (додаток 1, додаток 2, 

додаток 3 додаються). 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

служби у справах дітей Перечинської міської ради Ганну РАШКІ. 

 

   

Міський голова                                                                  Іван ПОГОРІЛЯК  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А                                                                          

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 8 липня 2022 року №107                                                                        

м. Перечин 

 

Про  затвердження висновку  

органу опіки та піклування 

Перечинської міської ради  

про доцільність позбавлення 

батьківських прав 

        Розглянувши витяг з протоколу комісії з питань захисту прав дитини в 

Перечинській ТГ від 28.06.2022 року № 5 та представлені документи                     

служби у справах дітей Перечинської міської ради, рішення Перечинського 

районного суду від 01.04.2021 року № 304/1300/20 про відібрання дитини від 

матері без позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, рішення 

Перечинського районного суду від 24.05.2021 року № 304/407/21 про 

відібрання дітей від матері без позбавлення батьківських прав, а також про 

стягнення аліментів на утримання дітей, керуючись ст. 38 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.11,12,15 Закону України "Про 

охорону дитинства", ст. 19,150,164,180 Сімейного кодексу України, 

виконавчий комітет Перечинської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Перечинської міської 

ради про доцільність позбавлення батьківських прав******** , **** 

року народження, зареєстрованої за адресою: м. Перечин, вул. І. 

Франка, **** , фактично проживаючої за адресою: с. Сімер, вул. 

Зарічна, *** , по відношенню до малолітньої дитини – ******* , ***** 

року народження, який знаходиться в КНП «Обласний будинок 

дитини» Закарпатської обласної ради на повному державному 

утриманні (додаток 1 додається). 

2. Затвердити висновок органу опіки та піклування Перечинської міської 

ради про доцільність позбавлення батьківських прав ******* року 

народження, зареєстрованої за адресою: с. Сімер, вул. Карпатська,**, 

фактично проживаючої за адресою: с. Сімер, вул. Карпатська, **, по 



відношенню до малолітніх дітей –***** , ******* року народження, 

та***** , ****** року народження, які знаходяться в дитячому будинку 

сімейного типу сім’ї Копчик на повному утриманні батьків-вихователів 

(додаток 2 додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

служби у справах дітей Перечинської міської ради Ганну РАШКІ. 

    

 

 

Міський голова                                                                Іван ПОГОРІЛЯК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 8 липня 2022 року № 108 

м. Перечин 

 

Про надання дозволу на вчинення 

правочину щодо нерухомого майна  

 

Розглянувши заяви громадян та надані документи, відповідно до статті 177 

Сімейного кодексу України, статей 17, 18 Закону України «Про охорону 

дитинства», згідно Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи рішення комісії з питань захисту 

прав дитини від 28.06.2022 року (витяг з протоколу № 5 від 28.06.2022 року), 

керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Перечинської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Дати дозвіл громадянці ******** року народження, жительці с. 

Зарічево, вул. Горького,**  , на вчинення правочину - укладення 

договору дарування (прийняття в дар) житлового будинку № ***  на 

вулиці Толстого в місті Перечин, право користування яким має її 

неповнолітня племінниця ********* року народження, на ім’я 

сестри****** , ******** року народження, жительки м. Перечин, вул. 

Толстого, *** , яка являється матір’ю неповнолітній ********* , за 

умови збереження майнових та житлових прав останньої. 

2. Громадянам ********** після здійснення правочину – укладення 

договору дарування (прийняття в дар) житлового будинку № ***  на 

вулиці Толстого в місті Перечин, забезпечити збереження майнових та 

житлових прав дитини********* , за вищевказаною адресою. 

3. Копії документів, які підтверджують збереження майнових та 

житлових прав неповнолітньої ****** , ***** року народження, при 



відчуженні належного їй на праві користування житла, надати до 

органу опіки та піклування Перечинської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Службу у справах 

дітей Перечинської міської ради. 

 

 

Міський голова                      Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 8 липня 2022 року  №  109                                                                

м.Перечин   

 

Про схвалення внесення змін до рішення міської ради  

від 15 грудня 2021 року №440 «Про бюджет                                                               

міської територіальної громади на 2022 рік»  

(зі змінами від 03.02.2022, 16.02.2022, 25.02.2022,  

02.03.2022, 13.03.2022, 24.03.2022, 30.03.2022,  

06.04.2022, 19.04.2022, 28.04.2022, 12.05.2022 року) 

 

07505000000 

                (код бюджету) 

 

Відповідно до вимог п.8 ст .23 Бюджетного кодексу України, керуючись 

пп.1 п. «а» ст.28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної військової 

адміністрації від 23.06.2022 №279 «Про внесення змін до обласного бюджету 

на 2022 рік щодо розподілу додаткової дотації з державного бюджету», 

виконавчий комітет Перечинської міської ради 

В И Р І Ш И В : 

1. Схвалити зміни до обсягу на 2022 рік: 

доходів бюджету міської територіальної громади згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 

видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за 

головними розпорядниками коштів (у межах змін обсягу доходів;  

cпрямування частини залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду; 

залишку коштів по субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного 

періоду; в межах загального обсягу видатків), згідно з додатком 3.1 до цього 

рішення;  

профіциту за загальним фондом бюджету міської територіальної 

громади згідно з додатком 2 до цього рішення; 



дефіциту за спеціальним фондом бюджету міської територіальної 

громади згідно з додатком 2 до цього рішення; 

2. Схвалити зменшення обсягу резервного фонду бюджету міської 

територіальної громади на 2022 рік у сумі 500 000,00 гривень. 

3. Схвалити зміни до додатку 3 рішення міської ради «Про бюджет 

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

міської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками 

коштів» згідно з додатком 3 до цього рішення. 

4. Схвалити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього 

рішення.  

5. Схвалити зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної 

громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році згідно з додатком 4 до 

цього рішення. 

6. Схвалити обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проектів у 2022 році згідно з додатком 5 до цього рішення. 

7. Схвалити на 2022 рік зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з 

додатком 6 до цього рішення. 

8. Схвалити зміни до розподілу субвенції із місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів (КПКВК 9800) на 2022 рік згідно з додатком 7. 

9.  Додатки 1–7, 3.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (В.В. КРАВЕЦЬ). 

 

 

 

Міський голова                                                              Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 

 

 



,  

У К Р А Ї Н А 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 8 липня 2022 року  № 110                                                               

м.Перечин   

 

 

Про схвалення звіту по  

виконанню бюджету міської  

територіальної громади  

за I півріччя 2022 року 

 

   Відповідно до вимог п.8 ст .23 Бюджетного кодексу України, керуючись 

пп.1 п. «а» ст.28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та 

розглянувши звіт по виконанню бюджету міської територіальної громади за I 

півріччя 2022 року, виконавчий комітет Перечинської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити звіт по виконанню бюджету міської територіальної громади 

за І півріччя 2022 року згідно додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 (додатки 

додаються), з них: 

 

1.1.        По загальному фонду бюджету міської територіальної громади: 

-        по доходах у сумі 72 810 234,72 грн; 

-        по видатках у сумі 53 317 728,40 грн. 

 

1.2.        По спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади: 

-        по доходах у сумі 5 943 973,61 грн; 

-        по видатках у сумі 2679513, 43 грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію міської ради з питань планування бюджету, 

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

 

 

 

 

     Міський голова                   Іван ПОГОРІЛЯК 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 8 липня 2022 року  №  111                                                     

м.Перечин                                                                                                           

 

Про надання дозволу 

на проведення робіт 

          

 Керуючись ст. 29, ст.35 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, розглянувши лист Вероніки Кусової програмного менеджера 

благодійної організації «Človek v ohrozeni”, виконавчий комітет 

Перечинської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати дозвіл на проведення ремонтних робіт санвузлів та частини 

даху філії опорного закладу Початкова школа Перечинського ліцею по 

вул. Ужанська,9, де наразі проживають внутрішньо переміщені особи. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ольгу Барзак. 
 

 

 

 

Міський голова                                                                   Іван ПОГОРІЛЯК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 8 липня 2022 року  №  112                                                     

м.Перечин                                                                                                           

 

Про надання дозволу 

на продовження терміну виконання 

аварійно-відновлювальних робіт 

русла р. Уж біля с. Зарічево 

 

     Відповідно до підпункту статей 31,33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  розглянувши лист директора приватного 

підприємства «Євроімекс-Інвест» І.Д. Бліща від 01.07.2022 року №332,  

виконавчий комітет Перечинської міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Дати дозвіл на продовження терміну виконання аварійно-

відновлювальних робіт   щодо покращення пропускної спроможності 

русла річки Уж біля с. Зарічево, які визначені проєктно-кошторисною 

документацією. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу містобудування, архітектури, житлово – комунального 

господарства, транспорту та благоустрою Володимира Годованого. 

 

 

 

Міський голова                                                             Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 

 

 



 
У К РА Ї Н А 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 8 липня  2022 року №   113                                                 

м.Перечин 

 

Про визначення обсягу компенсації 

витрат власникам жилих приміщень, 

що пов’язані з безоплатним розміщенням 

внутрішньо переміщених осіб 

 

       Відповідно до статі 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись нормами Постанови Кабінету  Міністрів України від 19 

березня 2022 р. №333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за 

тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у 

період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг», виконавчий комітет 

Перечиської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити обсяг компенсації витрат власникам жилих приміщень, що 

пов’язані з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб 

згідно з поданим додатком до рішення (додаток додається). 

2. Подати дану заяву-додаток до Закарпатської обласної військової 

адміністрації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Ярмілу 

Попович. 

 

 

 

Міський голова                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 8 липня 2022 року  № 114                                                              

м. Перечин                                                                       

 

Про затвердження протоколів засідання 

робочої групи щодо організаційних питань 

по прокладанню магістральної мережі водопостачання 

від насосної станції до колодязів на території 

 м-ну «Яслище», м. Перечин 

 

У зв’язку із завершенням робіт по прокладанню мережі водопостачання 

господарським методом жителями (співвласниками мережі водопостачання) 

мікрорайону «Яслище», м. Перечин, розглянувши подані робочою групою 

матеріали, а саме: протоколи № 15, №16, №17, виконавчий комітет 

Перечинської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити протокол №15, №16, №17 засідання робочої групи щодо 

організаційних питань по прокладанню магістральної мережі 

водопостачання від насосної станції до колодязів на території  м-ну 

«Яслище», м. Перечин (протоколи додаються). 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів                                 

Любов Крижановську. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                       Іван ПОГОРІЛЯК  
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