
                                               Порядок денний 

21 сесії 8 скликання 

Перечинської міської ради 

 

1.  Про надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення. 

2. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

3. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

в оренду. 

4. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду. 

5. Про передачу земельної ділянки в постійне користування. 

6. Про внесення змін до рішення 2 пленарного засідання 3 сесії Перечинської 

міської ради VII скликання від 07 грудня 2017 року № 153 «Про проведення 

інвентаризації земельних ділянок». 

7. Про прийняття в комунальну власність нерухомого майна. 

8. Про передачу активів з балансу міської ради на баланс відділу освіти, 

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

9. Про перейменування вулиці в м. Перечин Ужгородського району 

Закарпатської області. 

10. Про прийняття майна в комунальну власність, передачу його в оперативне 

управління та на баланс. 

11. Про затвердження Положення про цільвий фонд Перечинської ТГ. 

12. Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним 

харчуванням у закладах загальної середньої освіти, та встановлення 

показників вартості харчування дітей у закладах освіти Перечинської ТГ у 

2022 році. 

13. Про внесення змін до рішення Перечинської міської ради від 14.06.2021 № 

226 «Про затвердження Положення про встановлення розміру плати за 

навчання в Перечинській школі мистецтв». 

14. Про звільнення та затвердження заступників Перечинського міського голови, 

керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету Перечинської міської 

ради. 

15. Про  внесення змін до рішення Перечинської міської ради від 12.11.2020 року 

№11 «Про утворення та затвердження персонального складу виконавчого 

комітету Перечинської міської ради восьмого скликання». 

16. Різне. 

 

 
  



 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

21 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 Проєкт 

 

 

від 15 вересня 2022 року № ____ 

      м.Перечин 

 

Про надання в оренду земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 93, 95, 96, 125-126 Земельного кодексу 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, 

та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури,  містобудування 

та житлово-комунального господарства, міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Кедюлич Сніжані Михайлівні, жит. с. Сімер, вул. *****, **, земельну 

ділянку в оренду, кадастровий номер 2123210100:01:003:0414 для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, 

площею 0,0592 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Червоноармійська 

(Ужанська), 19-К строком на 5 років у зв’язку з правом власності на нерухоме 

майно . 

1.1. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди  

земельної ділянки з кадастровим номером 2123210100:01:003:0414, площею 

0,0592 га, яка знаходиться в м. Перечин, вул. Червоноармійська (Ужанська), 19-

К, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, 

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

ділянки комунальної власності. 

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 

21 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 15 вересня 2022 року №___  

         м.Перечин 

 

Про надання дозволу 

на проведення експертної  

грошової оцінки земельної ділянки 

 

Керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, Закону України 

«Про оцінку земель», врахувавши висновки постійної депутатської комісії 

міської ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Кедюлич Сніжані Михайлівні, жит. с. Сімер, вул. *****, ** дозвіл на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки кадастровий номер 

2123210100:01:003:0414, цільове призначення 03.15 - для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, площею 0,0592 га, яка 

розташована в м. Перечин, вул. Червоноармійська (Ужанська), 19-К. 

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 

21 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

                                                                  Проєкт 

 

від 15 вересня 2022 року №____   

         м.Перечин 

 

Про затвердження проєктів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок в оренду  

 

Відповідно до вимог статті 12, 19, 79-1, 93, 95, 96, 125-126  Земельного кодексу 

України, Закону України «Про землеустрій», розглянувши лист ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 земельної ділянки  в оренду за кадастровм 

номером 2123281500:04:001:0015, цільове призначення: 14.02. - для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії, на якій розміщено трансформаторну підстанцію 

(КТП-250/10-0,4 кВ), площею 0,0028 га, яка розташована в межах с. Зарічево, 

вул. Йосипа Бокшая: 

1.1. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди на 

земельну ділянку з кадастровим номером 2123281500:04:001:0015 для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, на якій 

розміщено трансформаторну підстанцію (КТП-250/10-0,4 кВ), площею 

0,0028 га, яка розташована в межах с. Зарічево, вул. Йосипа Бокшая, 

строком на 5 років, згідно методики нарахування орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності. 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в оренду за кадастровим 

номером 2123281500:04:001:0017, цільове призначення: 14.02. - для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії, площею 0,0004 га, яка розташована в межах с. 

Зарічево, вул. Йосипа Бокшая, Оп № 1: 



2.1. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди на 

земельну ділянку з кадастровим номером 2123281500:04:001:0017 для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, площею 

0,0004га, яка розташована в межах с. Зарічево, вул. Йосипа Бокшая, Оп 

№ 1 строком на 5 років, згідно методики нарахування орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності. 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в оренду за кадастровим 

номером 2123281500:04:001:0016, цільове призначення: 14.02. - для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії, площею 0,0013 га, яка розташована в межах с. 

Зарічево, вул. Йосипа Бокшая, Оп № 2: 

3.1. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди на 

земельну ділянку з кадастровим номером 2123281500:04:001:0016 для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, площею 0,0013га, 

яка розташована в межах с. Зарічево, вул. Йосипа Бокшая, Оп № 1 строком 

на 5 років, згідно методики нарахування орендної плати за земельні 

ділянки комунальної власності. 

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 

21 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 Проєкт 

 

 

від 15 вересня 2022 року № _____  

         м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки в оренду  

 

Відповідно до вимог статей 12, 75, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, 

статей 25, 50 Закону України «Про землеустрій», та пунктом 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання ПП 

«Галкомсервіс», представника в особі Богдани Цогли, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, яка 

розташована в межах населеного пункту с. Ворочово, врахувавши висновки 

постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, 

архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» (код ЄДРПОУ 44281999)  дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій ( 

код 13.01) орієнтовною площею 0,0100 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с. Ворочово, Ужгородського району, Закарпатської 

області. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

21 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

 

від 15 вересня 2022 року №____   

         м.Перечин 
 

Про передачу земельної ділянки  

в постійне користування  
 

Розглянувши клопотання ДП «Ужгородське військове лісництво», відповідно до 

вимог статей 92, 122, 123, 125 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 

першої статтi 26 Закону України “Про мiсцеве самоврядування в Українi»,  

врахувавши висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Перечинській міській раді розірвати договір оренди землі від 14.11.2019 року 

з ДП «Ужгородське військове лісництво» (код ЄДРПОУ 42212221) за 

кадастровим номером 2123210100:01:003:0315 площею 1,2057га, цільове 

призначення: 11.02. -  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої  промисловості, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, провулок 

Ужанський, 5Б, у зв’язку з передачею земельної ділянки в постійне 

користування. 

1.1. Передати в постійне користування ДП «Ужгородське військове лісництво» 

(код ЄДРПОУ 42212221)  земельну ділянку з кадастровим номером 

2123210100:01:003:0315 площею 1,2057га, цільове призначення: 11.02. -  для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої  промисловості, яка 

знаходиться за адресою: м. Перечин, провулок Ужанський, 5 Б. 

1.2. ДП «Ужгородське військове лісництво» (код ЄДРПОУ 42212221) провести 

державну реєстрацію речових прав на земельну ділянку.  
 
2. . Перечинській міській раді розірвати договір оренди землі від 23.06.2010 

року з Благодійною членською організацією  «КАРІТАС СВЯТОГО 

АВГУСТИНА» (код ЄДРПОУ 26032090) за кадастровим номером 

2123255100:01:002:0147 площею 0,1417га, цільове призначення: 03.04. - для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 



організацій, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 48, у 

зв’язку з передачею земельної ділянки в постійне користування. 

2.1. Передати в постійне користування Благодійній членській організації  

«КАРІТАС СВЯТОГО АВГУСТИНА» (код ЄДРПОУ 26032090)  земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123255100:01:002:0147 площею 0,1417га, 

цільове призначення: 03.04. - для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій, яка знаходиться за адресою: м. 

Перечин, вул. Ужгородська, 48 

2.2. Благодійній членській організації  «КАРІТАС СВЯТОГО АВГУСТИНА» 

(код ЄДРПОУ 26032090) 

провести  державну  реєстрацію  речових  прав  на  земельну  ділянку.  
 
 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 

21 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

 

від  15 вересня 2022 року №_____  

         м.Перечин 
 

Про внесення змін до рішення 

2 пленарного засідання 3 сесії  

Перечинської міської ради VII  

скликання від 07 грудня 2017 року 

№ 153 «Про проведення інвентаризації  

земельних ділянок» 

 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 92, 125-126 Земельного кодексу 

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

Україні» та у зв’язку із зміною поштової адреси, врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення 2 пленарного засідання 3 сесії Перечинської 

міської ради VII скликання від 07 грудня 2017 року № 153 «Про 

проведення інвентаризації земельних ділянок», а саме  п.1 та п. 1.1., 

викласти в новій редакції: 

«1. Провести інвентаризацію земельної ділянки під будівлями, спорудами і 

майданчиками Сімерківської ЗОШ І-ІІ ступенів, яка розташована в с. Сімерки, 

вул. Центральна, 118. 

1.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки під будівлями, спорудами і майданчиками Сімерківської ЗОШ 

І-ІІ ступенів, яка розташована в с. Сімерки, вул. Центральна, 118 з подальшим 

формуванням даної земельної ділянки». 

2. Виконавчому комітету Перечинської міської ради замовити виконання 

топографо-геодезичних знімань та розроблення вищевказаної технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, здійснити 

організаційні заходи щодо державної реєстрації земельної ділянки та подати 

погоджену у відповідності до статті 186 Земельного кодексу України, технічну 



документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки на 

затвердження до Перечинської міської ради». 

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 

 

  



ВИТЯГ 

                                                                                                       
                                                                                            УКРАЇНА 

                                                                              ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                                                   3 сесія VII скликання  

                                                                                  2 пленарне засідання 

                                                                              РІШЕННЯ     

 

від  07 грудня  2017 року № 153 

         м.Перечин 
 

Про проведення інвентаризації 

земельних ділянок 

 

                      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», 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 врахувавши 

висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних, 

архітектури та містобудування, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Провести інвентаризацію земельної ділянки під будівлями, спорудами і 

майданчиками Сімерківської ЗОШ І-ІІ ступенів, яка розташована в с. Сімерки, 

вул. Центральна, 127. 

1.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки під будівлями, спорудами і майданчиками Сімерківської ЗОШ 

І-ІІ ступенів, яка розташована в с. Сімерки, вул. Центральна, 127 з подальшим 

формуванням даної земельної ділянки. 

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

питань земельних відносин, архітектури та містобудування (голова Баєв Є.О.). 

  

Міський голова                                                                           І.М. Погоріляк 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

21 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 15 вересня  2022 року №______ 

        м.Перечин 

 

Про прийняття в комунальну власність  

нерухомого майна  

  

Керуючись ст.328 Цивільного кодексу України, ст..60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи листа Релігійної громади 

Християн Віри Євангельської П’ятидесятників від 18.08.2022 р., міська рада: 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти безоплатно від Релігійної громади Християн Віри Євангельської 

П’ятидесятників у комунальну власність Перечинської територіальної 

громади  вбудоване приміщення площею 54,1 кв.м поз.9 та коридор площею 

21,4 кв.м поз.6 і поз.8, що знаходиться за адресою: с.Зарічево, вул.Миру, 52. 

2. Уповноважити Перечинського міського голову прийняти у комунальну 

власність Перечинської територіальної громади згідно акту прийому-передачі 

приміщення визначені п.1 даного рішення та здійснити інші заходи щодо 

оформлення відповідного майна. 

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 

21 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

Від 15 вересня  2022 року №____ 

               м.Перечин. 

 

Про передачу активів 

з балансу міської ради на баланс  

відділу освіти, культури, сім’ї,  

молоді та спорту Перечинської 

міської ради 
 

Відповідно до пункту статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 3 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та 

комунальної власності», на виконання проекту «Розвиток подієвого туризму на 

базі місцевих культурних та історичних атракцій у співпраці між містами 

Нодьечед та Перечин» за підтримки Програми транскордонного співробітництва 

HUSKROUA 2014-2020 та враховуючи висновок постійної комісії з питань 

планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Передати з балансу міської ради на баланс відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради активи згідно додатку 1 до даного 

рішення. 

2. Скласти акт прийому-передачі. 

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

(начальнику О.І.Барзак) та відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності Перечинської міської ради (начальнику Я.П.Попович) відобразити 

господарські операції в бухгалтерському обліку установ. 

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(голова Кравець В.В.). 

 

Міський голова                                                  Іван ПОГОРІЛЯК 



 

Секретар міської  ради                                                     Галина ГАЄВСЬКА 

 

  

  

  

 Додаток 1 

до рішення Перечинської міської ради 

 від 15 вересня 2022 року № ______ 
 

 

                             

                      Перелік активів що передаються: 

    

Субра- 

хунок Найменування  

Од.            

виміру 

Кіль- 

кість Ціна  Сума 

1815 

Таблиця інформаційна 30*20см 

(шрифт Брайля) шт 2 870,00 1740,00 

1815 

Таблиця інформаційна 30*50см 

(шрифт Брайля) шт 1 1450,00 1450,00 

1815 

Телевізор 50’’ NISENSE 

50A7400F шт 3 16199.10 48597.30 

Разом:    51787.30 

      

      

                                                                             



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

21 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від  15 вересня  2022 року № ____ 

      м.Перечин 

 

Про перейменування вулиці в м. Перечин 

Ужгородського району Закарпатської області  

Відповідно до статті 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до звернення жителів м. Перечин від 27.06.2022 року, 

депутатського запиту від 11.07 2022 року та депутатського звернення від 

11.07.2022 року, громадських слухань від 26.08.2022 року, відповідно до 

висновків постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Перейменувати вулицю Марії Підгірянки в м. Перечин Ужгородського 

району Закарпатської області на вулицю Василя Герича. 

2. Направити копію рішення до Закарпатської регіональної філії  ДП 

«Національні інформаційні системи» Міністерства юстицій України для 

включення назви до словника Єдиних та державних реєстрів. 

3. Контроль за забезпеченням виконанням даного рішення покласти на комісію 

з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства та Відділ містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, транспорту та благоустрою (начальник відділу - 

головний архітектор Годований В.І).  

 

 

Міський голова                                                              Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

21 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від  15 вересня 2022 року № ___ 

        м.Перечин 

 

Про прийняття майна в комунальну 

власність, передачу його в оперативне 

управління та на баланс 

 

Відповідно до ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

з підвищення ефективності використання майна комунальної власності, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти від Закарпатської єпархії Православної Церкви України  

матеріальні цінності згідно додатку 1 до даного рішення в комунальну власність 

Перечинської територіальної громади з одночасною передачею в оперативне 

управління  та на баланс КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради 

Закарпатської області. 

2. Затвердити акт приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги 

від 05 вересня 2022 року. 

3. КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської 

області (директор Лабич М.М.) здійснити заходи щодо взяття в оперативне 

управління та на баланс майна визначеного п.1 даного рішення.  

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(голова Кравець В.В.). 

 

Міський голова                                                                 Іван ПОГОРІЛЯК  

  

  



Додаток 1 

до рішення  

21 сесії 8 скликання  

Перечинської міської ради 

№ ____ від 15 вересня 2022 року 

 

 

Перелік індивідуально визначеного майна, що передається  

№ 

п/п 

Найменування Одиниця 

виміру 

Кількість Вартість, 

грн 

Загальна 

вартість, 

грн 

1. Холодильник 

«Vestfrost@ 

шт 3 21 200 63 600 

2. Пральні машини 

«Indesit» 

шт 2 14 900 29 800 

3. Бойлер шт 1 6900 6900 

4. Електрообігрывачі 

2.5 кВт 

шт 2 3 800 7600 

 Всього    107900 

 

 

Секретар міської ради                                                    Галина ГАЄВСЬКА 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

21 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 Проєкт 

 

 

від 15 вересня 2022 року № ___  

         м.Перечин 

 

Про затвердження Положення 

про цільовий фонд Перечинської ТГ 

 

На підставі ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні 

Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про цільвий фонд Перечинської територіальної 

громади згідно додатку 1 до даного рішення. 

2. Вважати таким, що втратив чинність Положення про цільовий фонд 

соціально-економічного розвитку міста Перечин (зі змінами), затвердженого 

п.2 рішення 16 сесії 6 скликання від 14 липня 2014 року №279. 

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(голова Кравець В.В.). 

 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



Додаток 1 

до рішення  

21 сесії 8 скликання  

Перечинської міської ради 

                                                                            № ____ від 15 вересня 2022 року 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про цільовий фонд Перечинської територіальної громади 
 

1. Загальні положення  

1.1. Положення про цільовий фонд Перечинської міської ради 

розроблено відповідно до ст. Конституції України, ст. ст. 64, 68  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 1, 3  Закону 

України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», ст. 13 

Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів. 

        1.2.  Цільовий фонд  Перечинської міської ради (далі –  Цільовий фонд) – є 

складовою спеціального фонду міського бюджету та використовується за 

цільовим призначенням, створюється з метою надходження додаткових 

фінансових ресурсів до спеціального фонду бюджету міської ради на 

фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного 

розвитку міста, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого 

самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань 

загальнодержавного значення. 

      1.3. Порядок формування і використання коштів цільового фонду 

визначається цим Положенням. 

      1.4. Кошти цільового фонду є складовою частиною спеціального фонду 

міського бюджету та фінансовою і матеріальною основою місцевого 

самоврядування. 

      1.5. Видатки з Цільового фонду обліковуються на рахунку  за кодом 

програмної класифікації видатків 0117691 «Цільові фонди, утворені Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами влади». 

 

2. Мета та завдання 
 

       2.1. Цільовий фонд утворюється з метою формування фінансової основи, що 

є складовою частиною фінансово-економічної бази міської ради. 

      2.2. Основне завдання цільового фонду - фінансування заходів, спрямованих 

на вирішення питань в інтересах територіальної громади. 

 

3. Джерела та порядок  формування Цільового фонду 

 

         3.1. Цільовий фонд формується за рахунок таких надходжень: 

          - благодійні внески - добровільні пожертвування юридичних та фізичних 

осіб, організацій, установ, підприємств усіх форм власності, безповоротна 

фінансова допомога, інша благодійна допомога; 



          - кошти за угодами про соціально-економічне партнерство; 

          - інші надходження, не заборонені чинним законодавством України. 

 3.2. Кошти, вказані у пункті 3.1, зараховуються на спеціальних рахунках 

міського бюджету, відкритих у Головному управлінні Державної казначейської 

служби України Закарпатської області. 

 3.3. Не використані протягом року кошти Цільового фонду вилученню не 

підлягають і переносяться на наступний бюджетний період. 

 

4. Використання коштів цільового фонду 

 

         4.1. Використання коштів Цільового фонду здійснюється  на підставі 

рішень Перечинської міської ради Закарпатської області та цього Положення.  

         4.2. Кошти цільового фонду використовуються на проведення заходів на  

фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного 

розвитку міста, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого 

самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань 

загальнодержавного значення,  у тому числі за наступними напрямками: 

          4.2.1.Роботи, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, капітальним та 

поточним ремонтом об’єктів, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста. 

         4.2.2.На придбання та модернізацію основних засобів підприємств, установ 

і організацій, що фінансуються з міського бюджету. 

         4.2.3.Розвиток житлово-комунального господарства міста, поточний 

ремонт та благоустрій прибудинкових та інших територій м.Перечин (в районі 

ринку, перед багатоповерховими будинками), які потребують покращення 

їхнього стану та  розвиток інфраструктури міста. 

         4.2.4.Капітальний та поточний ремонт вулиць, тротуарів,доріг місцевого 

значення, у тому числі, які суміщаються з дорогами державного значення. 

         4.2.5.Видатки  з благоустрою населених пунктів . 

         4.2.6.Виконання або корегування проектно-кошторисної документації. 

        4.2.7.Витрати, пов’язані з забезпеченням діяльності міської ради та 

виконавчого комітету, які не в повному обсязі забезпечені фінансуванням із  

загального фонду міського бюджету  

       4.2.10.Фінансування витрат з розвитку громадського транспорту, оплата 

транспортних послуг, проведення та організація конкурсу на право здійснення 

пасажирських перевезень. 

      4.2.11.Видатки, направлені на сплату судового збору при зверненні до 

судових органів від імені Перечинської міської ради. 

      4.2.12. Придбання     обладнання    та      предметів         довгострокового  

користування, об’єктів майна комунальної власності. 

      4.2.13.Фінансування витрат по створенню об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків. 

      4.2.14.Видатки, направлені на проведення та організацію виборчого 

процесу(придбання телефонних апаратів, сейфів, принтерів, комп’ютерної 

техніки, виготовлення кабінок для голосування і таке інше).             



      4.2.15. Фінансування додаткових видатків, пов'язаних з виконанням програм 

розвитку житлово-комунального господарства, які не в повному обсязі 

забезпечені фінансуванням із загального фонду міського бюджету. 

      4.2.16. Послуги з монтажу системи відеоспостереження. 

      4.2.17. Відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах відповідно до переліку 

затвердженого ОВА на період дії воєнного стану. 

      4.2.18.Фінансування витрат по проведенню виконавчих дій по примусовому  

виконанню  постанов  державних  виконавців  (послуги експертів, виготовлення 

чи корегування технічної документації, транспортні  

послуги, послуги з надання оголошень тощо), видатки, направлені на виконання   

рішень  суду  (відшкодування  витрат  чи компенсацій  грошових 

коштів за поліпшення орендованого комунального майна тощо). 

 

5. Звітність та контроль за використанням коштів  

Цільового фонду 

 

5.1. Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Перечинської міської 

ради . 

5.2.  Контроль  за  використанням  коштів Цільового фонду   здійснює  постійна 

депутатська комісія з питань планування бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій (В.В. КРАВЕЦЬ). 

  

 

Секретар міської ради                              Галина ГАЄВСЬКА 

 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

21 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

 

від 15 вересня 2022 року №___ 

м.Перечин. 

 

Про затвердження переліку категорій дітей, 

що забезпечуються безоплатним харчуванням 

у закладах загальної середньої освіти,  

та встановлення показників вартості харчування  

дітей у закладах освіти Перечинської ТГ  

у 2022 році 

 

Відповідно до п.22 частини 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про охорону дитинства», «Про публічні закупівлі», постановами Кабінету 

Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 24 березня 2021 року №305 
«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами), від 02.02.2011 №116 

«Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, 

учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції 

з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», 

наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про 

затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» (16.01.2020 №464 -ІХ), Закону 

України від 05.11.2020 №978-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один з батьків яких 

загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету 

України» із метою забезпечення організації харчування дітей у закладах 

загальної середньої освіти, дотримання безпечності та якості харчових 

продуктів, калорійної організації харчування дітей Перечинської ТГ 

 

ВИРІШИЛА: 

1. З метою створення умов для повноцінного харчування дітей у закладах 

загальної середньої освіти Перечинської ТГ у 2022 році забезпечити 



безкоштовним харчуванням за кошти органів місцевого самоврядування 

наступні категорії: 

- діти-сироти; 

- діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і 

інклюзивних класах, протягом усього періоду навчання у закладі загальної 

середньої освіти; 

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 

службових обов`язків, згідно з Указом Президента України від 17.03.1998 

№197/98; 

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

- діти із сімей загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції (операції Об′єднаних сил), забезпеченні її 

проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій 

та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення», які мають відповідні 

документи, що підтверджують статус; 

- діти військовослужбовців, які виконують бойові завдання у зоні бойових дій та 

при наданні документів, що підтверджують такі обставини; 

- діти, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується пільгове 

харчування; 

- діти з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- дітям з числа осіб, визначених у ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту». 

2. Звільнити від плати за харчування вихованців груп подовженого дня. 

Харчування інших учнів здійснюється за власні кошти. 

3. Встановити вартість дітодня - 55 грн. 00 коп. 

4. Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на 

відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з урахуванням 

загального обсягу доходів бюджету ТГ. 

5. Забезпечення безоплатним гарячим харчуванням за рахунок бюджетних 

коштів здійснюється на підставі документів, що підтверджують таке право 

відповідно до законодавства. 

Для підтвердження пільги батькам або особам, які їх замінюють, необхідно 

подати до закладу освіти заяву та підтверджуючі документи: 

– довідки, які засвідчують, що дитина належить саме до тієї чи іншої пільгової 

категорії. 

6. Організацію харчування у закладах освіти здійснювати із дотриманням норм 

харчування, вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність 

та окремі показники якості харчових продуктів. 



Приготування готових страв здійснювати із дотриманням процедур, заснованих 

на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних 

точках (НАССР). 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з питань 

планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова 

Кравець В.В.). 

 

 

Міський голова                                                 Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

21 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 15 вересня 2022 року № ____ 

       м.Перечин 

 

Про внесення змін до рішення Перечинської 

міської ради від 14.06.2021 № 226 «Про затвердження 

Положення про встановлення розміру плати 

за навчання в Перечинській школі мистецтв» 

 

       Керуючись статтями 27, 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до пункту 2 статті 26 Закону України «Про позашкільну 

освіту», Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», з метою створення сприятливих умов для розвитку, 

підтримки, стимулювання творчо обдарованих дітей 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у п.1 рішення Перечинської міської ради від 14.06.21 року 

№226 «Про затвердження Положення про встановлення розміру плати за 

навчання в Перечинській школі мистецтв» та викласти його у новій  редакції 

згідно з додатком до даного рішення. 

2. Внести зміни до п.2 рішення Перечинської міської ради від 14.06.21 року 

№226 «Про затвердження Положення про встановлення розміру плати за 

навчання в Перечинській школі мистецтв» та викласти його у такій редакції: 

 

«2. Затвердити з 1 жовтня 2022 року розмір плати за навчання на 2022-2023 

навчальний рік у Перечинській школі мистецтв, згідно з Положення про 

встановлення розміру плати за навчання у Перечинській школі мистецтв». 

 

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

(Барзак О.І.) керуватися вищезазначеним Положенням та затвердженими 

розмірами плати за навчання після набрання чинності цього рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова комісії          

Гунка Ф.Ф.). 

 

Міський голова                                                            Іван ПОГОРІЛЯК  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням 21 сесії  

Перечинської міської ради 

Від 15 вересня 2022 року № ____ 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про встановлення розміру плати за навчання 

 у Перечинській школі мистецтв 

 

1. Це Положення відповідно до Закону України «Про позашкільну 

освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року     № 

260 «Про встановлення розміру плати за навчання дітей у державних школах 

естетичного виховання» затверджує розміри плати за навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (Перечинська школа 

мистецтв) згідно з таблицею: 

 

№ 

п/п 

Відділення навчання Розмір оплати  

за місяць 

1.  Фортепіанний  200,00 грн 

2. Народних інструментів (гітара) 200,00 грн 

3.  Оркестровий відділ (духові, ударні) 200,00 грн 

4. Оркестровий відділ (скрипка) 200,00 грн 

5. Хореографії (сучасний, народний, бальний 

танець) 

200,00 грн 

6. Народних інструментів (баян, акордеон) 150,00 грн 

7. Художній (рисунок, живопис, композиція) 150,00 грн 

8. Музично-теоретичний (естрадно-вокальний та 

хоровий спів) 

150,00 грн 

9. Театральне відділення 100,00 грн 

10.  Відділення декоративно-ужиткового 

мистецтва (ткацтво, гончарство, витинанки, 

писанкарство, вишивка, лялькарство) 

100,00 грн 

Розмір плати за навчання у Перечинській школі мистецтв переглядається і 

затверджується рішенням міської ради щорічно до початку навчального року. 

2. Встановити пільгову оплату за навчання в Перечинській школі мистецтв таким 

категоріям дітей: 

2.1. Звільняються від оплати за навчання на 100%: 

2.1.1. діти з інвалідністю; 

2.1.2. діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

2.1.3. діти з багатодітних сімей (троє і більше дітей до 18 років); 



2.1.4. діти з малозабезпечених сімей (за довідками управління праці та 

соціального захисту населення, які є отримувачами державної соціальної 

допомоги як малозабезпечені сім’ї). 

3. Звільняються від оплати за навчання на 50%: 

3.1. діти, батьки яких брали безпосередню участь в антитерористичній операції 

та мають статус учасника бойових дій відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (за наявності посвідчення 

встановленого зразка); 

3.2. діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також 

внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній 

операції, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (за наявності посвідчення встановленого зразка); 

3.3. діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, сім'ї яких внаслідок 

складних життєвих обставин не мають змоги сплачувати за навчання(за 

наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб за 

місцем проживання). 

4. При навчанні двох і більше учнів з однієї сім'ї батьківська плата становить: 

4.1. за першого учня 100%; 

4.2. за інших 50% 

(при цьому 100% коштів вноситься за навчання з того виду мистецтва, де 

встановлена більша плата). 

5. При навчанні дітей на двох відділеннях плату встановити у розмірі 100% за 

кожне відділення. 

 6. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та 

періодичність поновлення доводиться до відома батьків дирекцією школи. 

Пільга встановлюється з місяця подачі необхідних документів. 

 7. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року 

до 10 числа поточного місяця. 

 8. Учні, батьки яких не внесли плату за навчання до 10 числа, до занять не 

допускаються, а при систематичному порушенні строку оплати можуть бути 

виключені зі школи. Стягнення заборгованості оплати за навчання може 

вирішуватись дирекцією в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

 9. Кошти, отримані від батьківської плати за навчання, знаходяться у 

розпорядженні закладу освіти і спрямовуються на зміцнення матеріально-

технічної бази, на заробітну плату, на виконання навчальних планів, матеріальні 

витрати, пов’язані з виховною роботою, матеріальне стимулювання працівників, 

оплату добових під час службових відряджень на учбові семінари, курси 

підвищення кваліфікації, заходи, конкурси, в яких беруть участь учні школи, на 

оплату послуг зв’язку, комунальних та інших послуг.  



 
УКРАЇНА                                     

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                     

21 сесія VІIІ скликання  

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 15 вересня 2022 року № ____ 

      м.Перечин 

 

Про звільнення та затвердження  заступників  

Перечинського міськогоголови, керуючої справами  

(секретаря) виконавчого комітету  

Перечинської міської ради 

 

 Керуючись ст..26, ст..51 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.1 ст.36, ч.3 ст.147-1 Кодексу законі про працю України, розглянувши 

заяви заступника Перечинського міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради, керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету 

Перечинської міської ради  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звільнити Крижановську Любов Юріївну, заступника Перечинського міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 20.09.2022 р. за 

угодою сторін, п.1 статті 36 КЗпП України. 

2. Затвердити Крижановську Любов Юріївну Першим заступником 

Перечинського міського голови з 21 вересня 2022 року.  

3. Звільнити Гафіянич Євгенію Михайлівну керуючу справами (секретаря) 

виконавчого комітету Перечинської міської ради 20.09.2022 року за угодою 

сторін, п.1 статті 36 КЗпП України. 

4. Вивести Гафіянич Євгенію Михайлівну зі складу виконавчого комітету 

Перечинської міської ради. 

5. Затвердити Гафіянич Євгенію Михайлівну заступником Перечинського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради з 21 

вересня 2022 року  

6. Затвердити Крецулу Олесю Юріївну керуючою справами (секретарем) 

виконавчого комітету Перечинської міської ради з 21 вересня 2022 року. 

7. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міської ради. 

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

ради з питань законності, депутатської етики, протидії та запобігання корупції 

(голова комісії Тимко В.В.). 

Міський голова                                                       Іван ПОГОРІЛЯК  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

21 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від  15 вересня 2022 року № ____  

         м.Перечин 

 

Про  внесення змін до рішення Перечинської міської ради  

від 12.11.2020 року №11 «Про утворення та затвердження  

персонального складу виконавчого  

комітету Перечинської міської ради   

восьмого скликання» 

 

   Керуючись пунктом 3 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи пропозицію міського голови 

Погоріляка Івана Михайловича щодо затвердження персонального складу 

виконавчого комітету Перечинської міської ради восьмого скликання, 

Перечинська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в п. 2 рішення Перечинської міської ради від 12.11.2020 року 

№11 «Про утворення та затвердження  персонального складу виконавчого 

комітету Перечинської міської ради восьмого скликання» та викласти його в 

новій редакції : 

 

«Затвердити персональний склад виконавчого комітету Перечинської міської 

ради восьмого скликання:  

 Погоріляк Іван Михайлович - міський голова; 

 Гаєвська Галина Василівна - секретар Перечинської міської ради; 

 Крижановська Любов Юріївна - перший заступник Перечинського міського 

голови;  

 Крецула Олеся Юріївна- керуюча справами (секретар) виконавчого комітету 

Перечинської міської ради; 

 Федарка Юрій Іванович - староста Зарічівського старостинського округу;  

 Вовканич-Белеканич Олеся Юріївна - староста Сімерського старостинського 

округу;  

 Кидора Іван Іванович - староста Ворочівського старостинського округу;  

 Ласкін Михайло Іванович - староста Сімерчанського старостинського округу;  

Члени виконкому:  

 Шинкарчук Ярослав Іванович  

 Боднарик Любов Василівна  



 Чиняк Леся Василівна  

 Сінєльніков Олексій Леонідович  

 Магада Іван Юрійович  

 Соханич Євген Іванович  

 Кучак Василь Васильович . 

 

2.Дане рішення набирає чинності з 21. 09.2022 року. 

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

ради з питань законності, депутатської етики, протидії та запобігання корупції 

(голова комісії Тимко В.В.). 

 

 

Міський голова                                                                   Іван ПОГОРІЛЯК 
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