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ПЕРЕЧИНСЬКА MICьKA РАДА
зАкАрпАтськоi оьлдстr

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
рIшЕння

Вiд 8 вересня 2022 року ЛЬ 155 витяг
м.Перечин

Про внесення змiн до
цiльових програм з питань
розвитку мiсцевого самоврядування

Вiдповiдно до пп. 1 п. 22 роздiлу VI <Прикiнцевi та перехiднi
положеннл> Бюджетного кодексу Украiни, постанови КМУ вiд ||.0З.2022
J\b252 <,.Щеякi питання формування та виконання мiсцевих бюджетiв у перiод
военного стану)), виконавчий KoMiTeT Перечинськоi MicbKoT ради

ВИРIШИВ:

Внести змiни до Програми соцi€tльно-економiчного розвитку Перечинськоi
MicbKoT територiальноi цромади на 2021-202З роки, затвердженоТ рiшенням
Перечинськоi MicbKoi ради J\b61 вiд 17 грудня 2020р., (зi змiнами
вiд15.|2.2021 року) та викласти ii в новiй редакцii згiдно,,Щодатку 1 до
даного рiшення.
КОнтроль за виконанням даного рiшення покласти на апарат MicbKoi ради та
ПОСтiйнУ комiсiю з планування бюджету,соцiа.пьно-економiчного розвитку
та iнвестицiй (Кравець В.В.)

мiський голова IBaH ПОГОРIJШК
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.Щодаток 1

до рiшення виконавчого KoMiTery
Перечинськоi MicbKoi ради
вiд 8.09.2022 року ЛЬ155

Програма соцiально-економiчного розвитку
Перечинсько[ MicbKoi територiальноi громади

па 2021-2023 роки

2. Загальнi положення
Назва: <Програма соцiально-економiчного розвитку Перечиноькоi

MicbKoi територiальноi громади gа 202I-2023 роки) (да_rli Програма).
Пiдстава для розроблення: п.22 ст.2б.Закону УкраiЪи <Про мiсцеве

самоврядування в УкраiЪi>>, <<Про добровiльне об'сднання громад), закону
УкраiЪи <Про державне прогнозування та розроблення програм
економiчного i соцiального розвитку Украiни>, постанова Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 26.04.200З М 621 <Про розроблення прогнозних i програмних
докУментiв економiчного i соцiального розвитку та складання проектiв
Бюджетноi декларацii та державного бюджету> (зi змiнами), т8 вiд
29.07.2020 J\Ъ671 <Про схвалення Прогнозу економiчного i соцiального
розвитку Украiни на 202|-202З роки>), наказ MiHicTepcTBa регiонального
роЗВитку, будiвництва та житлово-комун€lпьного господарства УкраТни вiд 30
березня 2016 року N 75 <Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо
формування i реалiзацiТ прогнозних та програмних документiв соцiально-

)ограми1.
1 [нiцiатор розроблення Програrии перечинська Micbka рада Закарпатськоi областi

Розробник Програми перечинська Micbka рада Закарпатськоi областi
Спiврозробники Програлли

+. 3амовник (вiдповiдальний
виконавець) Програirли

Перечинська MicbKa рала Закарпатськоi областi

Учасники (спiввиконавцi)
Програми

Перечинська MicbKa рала Закарпатськоi областi,
lуб'екти господарювання (за згодою)

Строк виконання Програлли Z02| - 202З рокu
Перелiк бюджетiв, якi беруть
гIасть у виконаннi Програми
lдля комплексних прогршц)

Мiсцевi бюджети; державний бюджет; кошти МТД;
iншi джерела, незабороненi законодавством

8. 3агальний обсяг фiнансових
pecypciB, необхiдних для
реалiзацii Програ:rли,

Всього,
тис. грн

у тому числi, за роками, тис. грн

202| 2022 202з

Всього, у тому числi: 106963,262 lз ||7,602 53 570,515 40 275,145

8.1 Кошmu бюdэюеmу П еречuнськоt
vicbKoi mерumорiальноt zpol,tadu

g.2. Кошmu iHultlx duсерел
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економiчного розвитку об'еднаноi територiальноi цромади>), ,Щержавна
стратегiя регiонального розвитку на перiод до 2027 року, Стратегiя розвитку
Закарпатсъкоi областi на перiод до 2027 року, Стратегiя розвитку
Перечинськоi ОТГ на перiод до 2025 року, а також нормативнi акти з питань
економiчноi та регiональноi полiтики.

Щана Програма розроблена на виконання повноважень ПеречинськоТ
MicbKoi ради у сферi соцiа-гlьно-економiчного розвитку Перечинськоi MicbKoi
територiальноI громади.

3. Мета Програми

Сформувати прiоритетнi напрями розвитку Перечинськоi MicbKoT
територiальноi громади в соцiа-пьно-економiчнiй сферi на 2021-202З роки
шляхом визначеннrI основних заходiв, якi заплановано реалiзувати для
покращення умов проживання жителiв на територii громади, а також для
пiдвищення спроможностi громади, iT динамiчного та збалансованого
розвитку, пiдвищеннrl конкурентоспроможностi та iнвестицiйноi
привабливостi.

1.

4. Завдання Програми

Забезпечення доступу населення до питноi
водовiдведення та очищення кан€uliзацiйних cToKiB.
Розвиток людського потенцiаrrу.

води, мережi

р,
г

2.
3. Розвиток iнфраструктури закладiв освiти, охорони здоровя'я, кулътури,

туризму та соцiального захисту.
4. Розвиток сфери житлово-комун€rльного господарства, транспортного

сполr{ення та покращення благоустрою населених пунктiв громади.
5. Захист навколишнього середовищ8, в тому числi впровадженЕя заходiв

щодо поводження з твердими побутовими та промисловими вiдходами
на територii громади
Забезпечення доступностi маломобiльних груп
обмеженими фiзичними . можливостями до
господарювання територiальноi |ромади.
Сприяння пiдвищенню енергоефективностi
будiвель комун€rльноi власностi громади.

6.

7. та енергозбереження

S.OcHoBHi заходи по реалiзацii Програми

1.1. Будiвництво нових та реконструкцiя, капiтальний ремонт, поточний

ремонт дiючих мереж централiзованого водопостачання та
водовiдведення (стiчна та дощова каналiзацiя).

I.2. Будiвництво, реконструкцiя, капiтальний ремонт та поточний ремонт
очисних споруд.

населенIuI та осiб з
закладiв Bcix фор,
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2.|. Створення умов для дiяльностi громадських органiзацiй, спортивних
клубiв та федерацiй, колективiв художньоi самодiяльностi.

2.2. Покращення якостi соцiальних послуг.
3. 1. Будiвництво, реконструкцiя, капiта-гrьний ремонт та поточний ремонт

закладiв освiти, охорони здоровя'я, культури, туризму та соцiаlIьного
захисту.

З.2. Оновлення (придбання) матерiа-тlьно-технiчноi бжи закладiв освiти,
охорони здоровя'я, культури, туризму та соцi€lльного захисту.

З.З. Забезпечення yracTi в заходах щрдр пiдвищення рiвня квалiфiкацii

цiльових груп бюджетноТ сфери
З.4. Впровадження iHcTpyMeHTy мiжмунiципального спiвробiтництва в

сферi освiти, охорони здоровя'я, культури, туризму та соцiального
захисту.

4.t. Будiвництво, реконструкцiя, капiта-пьний ремонт, поточний ремонт
дорiг та вулиць комунальноi форми власностi.

4.2. Реконструкцiя, капiтальний ремонт, поточний ремонт житлового

фонду MicbKoi територiальноi громади.
4.З. Будiвництво, реконструкцiя, капiтальний ремонт, поточний ремонт

мереж вуличного освiтлення
4.4. Благоустрiй прибудинкових територiй у громадi.
4.5. Покращення матерiально-фiнансового забезпеченIuI комунальних

пiдприемств.
4.6. Створення об'еднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв.
4.7. Будiвництво, реконструкцiя, капiтальний ремонт, поточний ремонт

автобусних зупинок.

5.1. ВпровадженнrI iHcTpyMeHTy мiжмунiципаIIьного спiвробiтництва в

сферi поводження з Ъвердими побутовими та промисловими
вiдходами.

5.2. Будiвництво майданчикiв для роздiльного збору твердих побутових
вiдходiв.

5.3. ПридбаншI спецтехнiки та спец обладнання в сферi поводження з

твердими побутовими вiдходами.
5.4. Очищення та поглибленнrI потiчкiв.
5.5. Укрiпленнrl берегiв потiчкiв.
5.6. Лiквiдацiя стихiйних смiттезвапищ.
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5.7. Реryлювання русел потiчкiв у населених пунктах територi€lльноi
громади.

6.1. ОблаIIrтування пандусами булiвель та споруд Bcix фор, власностi у
громадi.

6.2. Придбання спецiалiзованого транспорту для перевезень м€tJIо

та осiб з обмеженими фiзичнимимобiльних груп населення
можливостями.

7.1. Проведення енергоаудиту Bcix будiвель та споруд бюджетноТ сфери
територiа-пьноi цромади.

б. Фiнансове забезпечення Програми
Фiнансування Програми буд. здiйснюватись у межах бюджетних

призначень, передбачених мiським бюджетом та iнших джерел,
незаборонених чинним законодавством

|р
ffi,

п/п
Назва 202l

тис.грн.
2022

тис.грн.
2023

тпс.грн.
Всього
тис.грн.

1

Спiвфiнансування iнвестицiйного
про€кту <Culture spaces 4 event tourism>
Програми транскордонного
спiвробiтництва HUSKROUA

250,0 188,4 438о4

2

Спiвфiнансування iнвестицiйного
проекту Culture connects us Програlrли
транскордонного спiвробiтництва
HUSKRoUA

100,0 72,8 l72,8

J

Спiвфiнансування iнвестицiйного
проекту Revitalizing sacral historical
heritage Програлли транскордонного
спiвробiтництва HUSKROUA

250,0 178,8 428,8

4
Спiвфiнансування проекту <Сакральна
спадщина Перечинськоi громади>

1260,0 12б0,0

5

Спiвфiнансування проекту
кПокращення соцiально-побугових
умов проживання жителiв вул.Толстого
в м.Перечин>

1089,0 1089,0

6

Проведення культурного форуму в
рамках реа;liзацii проекту кЕТНОТУР :

пiзнай культуру транскордонних
регiонiв Польщi та Украihи> (Прогршла
ткс пБу 20|4-2020)

156,8 15б,8

1
Будiвничтво огJIядового майданчика в
м.Перечин 400,0 400,546 800,54б

8

Капiтальний ремонт дfurянки
вул.I.Франка (вiд вул.Ужгородськоi до

200,0 2з77,627 4000,0 6577,627
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хреста(Хресна дорога) в м.Перечин)

9
Булiвничтво водогону по вул.Толстого,
м.Перечин

200,0 600,0 1056,38 185бо38

10

Капiтальний ремонт примiщень
адмiнбудiвлi CiMepKiBcbKoi сiльськоi
рали с.Сiмерки вул.Щентральна, 1,25,

Коригування

40з,з33 403о333

11

Капiтальний ремонт пл.Незалежностi в
м.Перечин, Закарпатськоi областi

1890,з99 1542,71з 3433,||2

|2

Реконструкцiя тротуару вздовж
вул.Ужанська (Червоноармiйська) км
0+468 -KMl I+242,5 м.Перечи,
закарпатська область

100,0 300,0 354,908 754,908

13

Реконструкцiя тротуару вздовж
вул.Ужанська (Червоноармiйська) км
0+000 - км 0+449 м.Перечи,
Закарпатська область

100,0 300,0 з27,з2 127,320

|4

Капiтальний ремонт булiвлi клубу
кЯслище> (другий поверх) в м.Перечин
по вул. Суворова,8

445,|55 445,155

15
Будiвництво автобусноi зупинки в
мiкрорайонi кЯслище> в м.Перечин

7]9,026 l79,026

16
Капiтшlьний ремонт вулицi
Маяковського в м.Перечин

200,0 1000,0 1309,658 2509,б58

|7

Реконструкцiя дитячого фiзкультурно-
оздоровчого майданчика в c.CiMep,
Перечинського району, Закарпатськоi
областi

469,в 469,800

18

Капiтальний ремонт даху будiвлi J\lbl

пл.Незалежностi, м.Перечин
100,0 300,0 49,7,609 997,609

19

Капiтальний ремонт даху будинку
культури по вул.Миру, 54 в с.Зарiчово,
Перечинського району, Закарпатськоi
областi

100,0 500,0 506,766 1106,766

20
Капiтальний ремонт вулицi Горького в
с.Зарiчово

l604,5з2 1б04,532

2|
Капiтальний ремонт дороги CiMep-
Сiмерки км 0+000 - 7+800

1000,0 11000,0 159з6,682 27936,682

22

Капiтальний ремонт будинку культури
по зttходах енергозбереження по
вул.Миру, 54 в с.Зарiчово,
Перечинського району, Закарпатськоi
областi

200,0 1500,0 1,720,066 з420,066

2з
Капiтальний ремонт дорожнього
покриття вул.Толстого в м.Перечин

200,0 2000,0 1305,567 3505,5б7
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24

Капiтальний ремонт дiлянки дороги
вул.I.Бабича вiд буд.S0 - Лавандова
гора - вул.Гуменська в м.Перечин

200,0 149,905 1000,0 1949,905

25

Капiтальний ремонт вул.Суворова в
с.Зарiчово Перечинського району
Закарпатськоi областi

200,0 600,0 1045,005 1845,005

26

Капiтальний ремонт вулиць Пiдгiрянки,
Бокшая, Монастирська в с.Зарiчово
Перечинського району

500,0 3000,0 зз52,|7| 6852,17l

21

Капiтальний ремонт елементiв
благоустрою територii КЗ <Краезнавчий
музей MicTa Перечин> по вул.Ужанська,
7 в м.Перечин Закарпатськоi областi

500,0 654,767 l,|54,767

28

Булiвництво спортивного майданчика
по вул.I_1ентрЕtльна, 1 25 с.Сiмерки
(проектнi роботи)

54,| 54,1

29

Вiдновлення дитячого фiзкультурно-
оздоровчого майданчика по
вул.М.Пiдгiрянки, 1 0 в м.Перечин

468,950 468,950

30

Будiвничтво спортивного майданчика зi
штr{ним покриттям по вулицi
М.Пiдгiрянки, 10 в м.Перечин

|60з,|24 1603,124

31

Капiтальний ремонт даху CiMepcbKoi
гiмназii Перечинськоi мiськоi ради
Закарпатськоi областi по
вул.Карпатська, 7 9 в с. CiMep
Ужгородського району Закарпатськоi
областi (в т.ч.проектнi роботи)

1529,0 lз48,,lз,7 2877 о737

з2

Капiтальний ремонт по заллiнi вiконних
та дверних конструкцiй Фiлii початкова
школа Зарiчiвськоi гiмназii
Перечинськоi MicbKoi ради
Закарпатськоi областi по вул.Шевченка,
4 А в с.Зарiчово Ужгородського району
(в т.ч. проектнi роботи)

1519,05
лJ

1519,053

аa
JJ

Виготовлення та експертиза робочого
проекту на <Капiтальний ремонт
системи опЕIлення булiвлi булинку
культури i дозвiлля по вул.
Ужгородська,20 в м.Перечин
Ужгородського району ЗакарпатськоТ
областi>

20,181 20,181

з4

Виготовлення та експертиза робочого
проекту на "Влаштування автоматичноi
пожежноi сигна-пiзацii в будiвлi булинку
культури i дозвiлля по
вул.Ужгородська,20 в м.Перечин
Ужгородського району"

36,06 зб,Oб

35

Виготовлення та експертиза робочого
проекту на кКапiтальний ремонт
електрощитового обладнання в будiвлi
будинку культури i дозвiлля по вул.

9,095 9о095
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Ужгородська,20 в м.Перечин
Ужгородського району Закарпатськоi
областi>

зб

Капiтальний ремонт будiвлi
Перечинськоi ЩРЛ (замiна BiKoH та
дверей) в м. Перечин

686,76 з40,546 t021,306

з7 придбання електричного котла 30,0 30,0

38

капlтаJIьнии ремонт даху в
адмiнбудинку Переч. м/р. в м.Перечин,
пл.Народна.16

700,0 700,0

39
придбання обладнання для системи
опалення в адмiнбулинку с.Сiмерки

70,0 70,0

40

Капiтальний ремонт будiвлi
Перечинськоi MicbKoi ради в с.Зарiчево,
вул.Миру, 52 (проектнi роботи -

виготовлення та експертиза Пкд )

49,0 49,0

4|

Засоби насосного, електричного
обладнання, забезпечення аварiйно-

рятувальних робiт, матерiа;lьних засобiв
для вiдновлення iнфраструктури,
пiдтримання житгезабезпечення
населення; засоби першоi необхiдностi,
майно соцiа_шьного характеру, покежноi
безпеки, проведення евакуацiйних
заходiв, тощо 3110

51,0 51,0

42

Забезпечення функцiонування
пiдприемств, установ та органiзацiй, що
виробляють, викон;доть та/або надають
житлово-комунальнi послуги

903,916 903,91б

4з Придбання смiттевоза 3000,0 3000о0

44

Булiвничтво кана-rriзацii по
вул.,Щухновича в м.Перечин (проектнi
роботи - виготовлення та експертизу
пкд)

49,0 49о0

45

Булiвничтво спортивного майданчика в
с.Ворочево, вул.Щентральна (проектнi

роботи - виготовлення та експертизу
пкд)

49,0 49,0

46
Виготовлення мiстобудiвноi
документацii

20,0 20,0

47

Булiвничтво спортивного майданчика зi
штrIним покриттям по вулицi с.
Пiдгiрянки, 10 в м.Перечин (в.т.ч.
технагJIяд - 1 000 грн за рахуIIок коштiв
мБ)

64,525 64о525

48

Проведення експертноi грошовоi оцiнки
земельноi дiлянки, що пiд.пягае продажу
за рахунок авансу, вЕесеного покупцем
земельноi дiлянки 2281

19,894 19о894
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49

капiтttльний ремонт булiвлi
Перечинськоi MicbKoi рали за адресою
м.Пеоечин вчл.Ужгооодська. 9 1

1000,0 1000,0

50 придбання автотранспорту 2000,0 2000,0

51 придбання ТМЦ капiтального характеру 800,0 800,0

52 Придбання модулю |2,6 |2,6

53

капiтальний ремонт по за:rлiнi вiконних
конструкцiй фiлii CiMepcbKoi гiмназii
Перечинськоi MicbKoi рали
Закарпатськоi областi по
вул.Карпат ська, 7 9 в с. CiMep
Ужгородського району Закарпатськоi
областi

10,800 1050,0 10б0,8

54

Капiтальний ремонт спортивного зt}лу

фiлii опорного закладу Початкова
школа Перечинського лiцею
Перечинськоi MicbKoT рали
Закарпатськоi областi по вул.УжаIIська,
9 в м.Перечин Ужгородського району
закарпатськоi областi

|522,
4II 1522,4lt

55
Придбання бiотуалетiв для
бомбосховищ

40,0 40,0

56

Придбання iнвентарю та обладнання
(пiанiно, масажного столу,
iнтерактивноi дошки, тренажеру)

|22,820
122,820

57

Засоби насосЕого, електричного
обладнання, забезпечення аварiйно-

рятуваJIьних робiт, матерiа-ltьних засобiв
для вiдновлення iнфраструктури,
пiдтримання життезабезпечення
населення; засоби першоi необхiдностi,
майно соцiального характеру, пожежноi
безпеки, проведення евакуацiйних
заходiв, тощо З110

10,0 10о0

58

капiта.пьний ремонт будiвлi
стоматологiчного вiддiлення
Перечинськоi лiкарнi в м.Перечин,
вул.Ужанська, 8, Коригування

1600,0 1600,0

59

Проектнi роботи по Реконструкцii
корпусу полiклiнiки пiд амбулаторiю
зага-rrьноi практики сiмейноi
медициниза адресою м.Перечин
вул.Ужанська.8

170,0 170,0

61

Реконструкцiя господарського корпусу
пiд дитяче вiддiлення КНП
"Перечинська лiкарня" Перечинськоi
MicbKoi ради за адресою м.Перечин
вул.Ужанська.8

4000,0 4649,з98 8649,398

60
Проектrii роботи по реконструкцii
гiнекологiчного вiддiлення пiд пiд
теDапевтичне вiддiлення Кнп

89,03 89о03
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7. Очiкуванi результати

Розв'язання економiчних, соцiальних та екологiчних проблем
територizlпьноi цромади. Залуrення iнвестицiЙ в eKoHoMiKy ОТГ для
створення нових виробництв i додаткових робочих мiсць. Покращення

функцiонування житлово-комунальноi iнфраструктури та полiпшення
надання житлово-комун€rльних послуг. Координацiя зусилъ мiськоi ради i
виконкому, депутатiв MicbKoi ради i виконавчого апарату, керiвникiв
комун€rльних пiдприемств i установ у вирiшеннi першочергових завдань та
покращення спiвпрацi з громадськiстю, мешканцями ОТГ у розвитку
об' еднаноi територiальноi громади.

1. Органiзацiя та контроль за виконанням Програми

Органiзацiю та контроль за виконанням програми здiйснюе постiйна
комiсiя з питань планування бюджеry, соцiально-економiчного розвитку та

iнвестицiй (голова Кравець В.В.).

"Перечинська лiкарня" Перечинськоi
MicbKoi ради за адресою м.Перечин
вул.Ужанська,8

б1

капiтальний ремонт терапевтичного
корпусу КНП <Перечинська лiкарня>
Перечинськоi MicbKoi рали в м.Перечин,
вул.Садова,59>>

4000,0 4000,0

62

Спiвфiнансування виготовлення
проектно-кошторисноi документацii по
будiвництву смiттесортувального
заводу на територii ПолянськоI
сiльськоi ради

55,1 80 55,180

бз

Влаштування автоматичноi пожежноi
сигналiзацii, пожежне спостереження,
система керування евакуюванням
людей, переговорний комплекс у
будiвлi культури i дозвiлля по
вул.Ужгородська, 20 в м.Перечин,
Ужгородського району Закарпатськоi
областi

|24з,з47 1243оз47

ВСЬоГо: |3 ||7,602 53 570,515 40 275,145 |06963,262
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