
Порядок денний 
 

1 пленарного 16 сесії 8 скликання
 

Перечинської міської ради 
 

516. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд, на яких 

знаходиться нерухоме майно. 

517. Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд. 

518. 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.  

519. Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення 

земельної ділянки, призначеної для будівництва та обслуговування 

житлових будинків,  господарських будівель і споруд, та передачу 

земельної ділянки у власність, на якій відсутнє нерухоме майно. 

520. Про затвердження проектів землеустрою щодо  відведення 

земельних ділянок, призначених для будівництва та обслуговування 

житлових будинків,  господарських будівель і споруд, та передачу 

земельних ділянок у власність. 

521. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, призначених для ведення особистого селянського 

господарства, індивідуального садівництва та передачу у власність 

земельних ділянок. 

522. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель. 

523. Про надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення. 

524. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення. 

525. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки комунальної власності. 

526. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою. 

527. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки.  

528. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель комунальної власності 

529. Про передачу на баланс малоцінних необоротних матеріальних 

активів та запасів. 

530. Про виявлення безхазяйного майна та затвердження актів обстеження 

об’єктів нерухомого майна.  

531. Про внесення змін до Статуту КП «Комунальник». 



532. Про затвердження звітів про оцінку майна комунальної власності 

533. Про скасування  пункту 5 рішення виконавчого комітету 

Перечинської міської ради від 08.06.2012 року 

534. Про виключення з переліку об’єкту, а саме будівлю ФАПу в селі 

Ворочево з Переліку першого типу відповідно до закону України «Про 

оренду державного комунального майна». 

535. Про прийняття майна в комунальну власність. 

536. Про 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 

року). 

  Про звернення до Президента України.       



 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 24 березня 2022 року № 516  

         м.Перечин 

 

Про надання дозволів на розроблення  

проєктів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок для будівництва і обслуговування  

житлових будинків, господарських будівель і споруд, 

на яких знаходиться нерухоме майно  

  

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

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

142 глави  22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні 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 Бодовій Ярині Олексіївні, жит. с. Сімерки, вул. ***, ***, дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд, площею 0,2434 га, яка розташована в с.Сімерки, вул. Центральна, 

173. 

2. Надати Бреньо Марії Юріївні, жит. с. Сімер, вул. ***, ***, дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 



та споруд, площею 0,25 га, яка розташована в с. Сімер, вул. М. Підгірянки, 

16. 

3. Надати Кирлик Марії Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. ***,***, дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд, орієнтовною площею 0,1000 га, яка розташована в м. Перечин, 

вул. М. Підгірянки, 34. 

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 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  24 березня 2022 року № 517  

         м.Перечин 

 

Про надання дозволів на розроблення  

технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

 

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

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

142 глави  22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні 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 Харламовій Марії Андріївні, жит. с. Сімер, вул. ***, ***, дозвіл на 

розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд, орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована в 

с.Сімер, вул. Карпатська, 114. 



2. Надати Дуран Олені Юріївні, жит. м. Перечин, вул.****, ***, дозвіл на 

розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд, орієнтовною площею 0,1000 га, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Духновича, 27. 

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 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

Від 24 березня 2022 року № 518 

        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 Логойда Оксані Андріївні, жит. с. Сімер, вул.***, ***, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

площею 0,0838 га, яка розташована за адресою: с. Сімер, вул. Павла Тичини, 

21:  

1.1.  Передати безоплатно у приватну власність Логойда Оксані Андріївні, 

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

2123283600:01:001:0207 для будівництва і обслуговування житлового 



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

0,0838 га, яка розташована за адресою: с. Сімер, вул. Павла Тичини, 21. 

 

2. Затвердити Шелепець Аллі Олександрівні, 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 0,1000 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. М. Кулі, 17:  

2.1.  Передати безоплатно у приватну власність Шелепець Аллі 

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

кадастровим номером 2123210100:01:004:0354 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Перечин, вул. М. Кулі, 17. 

 

3. Затвердити Бобонич Віктору Іштвановичу, 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 0,1000 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 42:  

3.2.  Передати безоплатно у приватну власність Бобонич Віктору 

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

кадастровим номером 2123210100:01:004:0345 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

м. Перечин, вул. Ужанська, 42. 

 

4. Затвердити Ганич Варварі Василівні, жит. м. Ужгород, пл.***, ***, 

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 0,1000 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Сонячна, 4:  

4.1. Передати безоплатно у приватну власність Ганич Варварі Василівні, 

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

номером 2123210100:01:007:0221 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), площею 0,1000 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, 

вул. Сонячна, 4. 

 

5. Затвердити Васильовка Івану Михайловичу, 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 0,1350 га, яка розташована за адресою: с. 

Зарічево, вул. Горького, 53а:  

5.1. Передати безоплатно у приватну власність Васильовка Івану 

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



кадастровим номером 2123281500:03:001:0043 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1350 га, яка розташована за адресою: 

с. Зарічево, вул. Горького, 53а. 

 

6. Затвердити Танчинець Роману Івановичу, 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 0,0644 га, яка розташована за адресою: с. Сімерки, вул. Центральна, 89:  

6.1.Передати безоплатно у приватну власність Танчинець Роману Івановичу, 

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

2123283500:05:003:0046 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,0644 га, яка розташована за адресою: с. Сімерки, вул. 

Центральна, 89. 

 

7. Затвердити Чобаль Івану Івановичу, 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 0,1586 га, яка розташована за адресою: с. Сімерки, вул. Центральна, 52:                         

7.1. Передати безоплатно у приватну власність Чобаль Івану Івановичу, 

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

2123283500:05:003:0048 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,1586 га, яка розташована за адресою: с. Сімерки, вул. 

Центральна, 52. 

 

8. Затвердити Дзямулич Любові 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 0,2500 га, яка розташована за адресою: с. Сімерки, вул. Центральна, 

171:  

8.1. Передати безоплатно у приватну власність Дзямулич Любові Андріївні, 

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

2123283500:04:001:0006 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

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

Центральна, 171. 

 

9. Затвердити Кирлик Миколі Миколайовичу, 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 0,1937 га, яка розташована за адресою: с. Зарічево, вул. М. Підгірянки, 

34:  

9.1. Передати безоплатно у приватну власність Кирлик Миколі 

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

кадастровим номером 2123281500:03:001:0058 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1937 га, яка розташована за адресою: 

с. Зарічево, вул. М. Підгірянки, 34.  

 

10. Затвердити Опрендик Ользі Василівні, жит. с. Сімер, вул.***,***, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

площею 0,2500 га, яка розташована за адресою: с. Сімер, вул. Зарічна, 22:  

10.1  Передати безоплатно у приватну власність Опрендик Ользі Василівні, 

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

2123283600:01:002:0098 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,2500 га, яка розташована за адресою: с. Сімер, вул. Зарічна, 

22.  

 

11. Затвердити Кліпову Віталію Володимировичу, 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 0,0825 га, яка розташована за адресою: м. 

Перечин, вул. Заводська, 5:  

11.1.Передати безоплатно у спільну часткову власність Кліпову Віталію 

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

кадастровим номером 2123210100:01:003:0413 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0825 га, яка розташована за адресою: 

м. Перечин, вул. Заводська, 5.  

12. 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 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

Від 24 березня 2022 року № 519 

       м.Перечин 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, призначеної  

для будівництва і обслуговування  житлових  

будинків, господарських будівель і споруд,  

та передачу земельної ділянки у власність,  

на якій відсутнє нерухоме майно 

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, Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши письмове звернення гр. Руснак Марини Михайлівни 

про передачу у власність земельної ділянки у порядку безоплатної приватизації 

земельних ділянок, для обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяви відповідні 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 Руснак Марині Михайлівні, жит. м. Ужгород, вул. ***, ***, 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1384 га, яка розташована за адресою: с. 

Ворочево, урочище «Тернини-Чиста»:  

1.1. Передати безоплатно у приватну власність Руснак Марині 

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

номером 2123280500:02:004:0028 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1384 

га, яка розташована за адресою: 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 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

Від 24 березня 2022 року № 520 

        м.Перечин 

 

Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, призначених  

для будівництва і 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, Закону України «Про 

землеустрій», 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 Мельник Олені Юріївні, жит. с. Сімер, вул. ***, ***, проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0737 га, яка розташована за адресою: с. Сімер, 

вул. Карпатська, 201 :  

1.1. Передати безоплатно у приватну власність Мельник Олені Юріївні, 

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

2123283600:01:001:0206 для будівництва і обслуговування житлового 

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

0,0737 га, яка розташована за адресою: с. Сімер, вул. Карпатська, 201. 

2. Затвердити Пйоса Івану Івановичу, жит. с. Зарічево, вул. ***, ***, проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Зарічево, вул. І. Франка, 19 :  

2.1. Передати безоплатно у приватну власність Пйоса Івану Івановичу, 

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

2123281500:03:005:0026 для будівництва і обслуговування житлового 

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

0,2500 га, яка розташована за адресою: с. Зарічево, вул. І. Франка, 19. 

 

3. Затвердити Пеха Марії Іванівні, жит. с. Сімерки, вул.****,***, проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1855 га, яка розташована за адресою: с. 

Сімерки, вул. Центральна, 28:  

3.1. Передати безоплатно у приватну власність Пеха Марії Іванівні, жит. 

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

2123283500:05:003:0047 для будівництва і обслуговування житлового 

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

0,1855 га, яка розташована за адресою: с. Сімерки, вул. Центральна, 28. 

 

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 

1 пленарне засідання 

                                                              16 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 24 березня 2022 року № 521  

м.Перечин 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, призначених  

для ведення особистого селянського господарства,  

індивідуального садівництва та передачу  

у власність земельних ділянок. 

 

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

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

125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у 

власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних 

ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для ведення особистого 

селянського господарства, індивідуального садівництва, та додані до заяв 

відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри 

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

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

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Гаджега Михайлу 

Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. ***, ***, проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва, 

площею 0,1200 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Гуменська: 

1.1. Передати безоплатно у приватну  власність Гаджега Михайлу 

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

кадастровим номером 2123210100:01:003:2022 для індивідуального 

садівництва, площею 0,1200 га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Гуменська. 

2. Затвердити Симочко Лесі Іванівні, жит. 

м. Перечин, вул. ***, ***, проект землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки у власність для індивідуального садівництва, площею 0,12 га, яка 

розташована в м. Перечин, урочище «Захово»: 

2.1. Передати безоплатно у приватну  власність Симочко Лесі Іванівні, 

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

номером 2123210100:01:002:0493 для індивідуального садівництва, 

площею 0,12 га, яка розташована в м. Перечин, урочище «Захово». 

 

3. Затвердити Ганусичу  Йосипу 

Івановичу, жит. с. Сімерки, вул.***, ***, проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,2630 га, яка розташована в с. Сімерки, 

урочище «Загорода»: 

3.1. Передати безоплатно у приватну  власність Ганусичу  Йосипу 

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

кадастровим номером 2123283500:05:003:0099 для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,2630 га, яка розташована в с. 

Сімерки, урочище «Загорода». 

 

4. Затвердити Малош Валентині Михайлівні, жит. с. Сімерки, вул.***, ***, 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,0840 га, яка 

розташована в с. Сімерки, урочище «Загорода»: 

4.1. Передати безоплатно у приватну  власність Малош Валентині 

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

кадастровим номером 2123283500:05:002:0042 для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,0840 га, яка розташована в с. 

Сімерки, урочище «Загорода». 

 

5. Затвердити Джанда Ірині Іванівні, жит. с. Сімерки, вул. ***, ***, проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1370 га, яка розташована в 

с. Сімерки, урочище «Біля будинку»: 

5.1. Передати безоплатно у приватну  власність Джанда Ірині Іванівні, жит. 

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

2123283500:05:002:0041 для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,1370 га, яка розташована в с. Сімерки, 

урочище «Біля будинку». 

 

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

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,3300 га, яка 

розташована в с. Сімерки, урочище «Луги»: 

6.1. Передати безоплатно у приватну  власність Кучерявій Галині 

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

кадастровим номером 2123283500:01:001:0005 для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,3300 га, яка розташована в с. 

Сімерки, урочище «Луги». 



 

7. Затвердити Стецко Ірині Юріївні, жит. с. Дубриничі, вул. ***, ***, проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2000 га, яка розташована в 

с. Сімерки, урочище «За хрестом»: 

7.1. Передати безоплатно у приватну  власність Стецко Ірині Юріївні, жит. 

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

2123283500:04:001:0023 для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,2000 га, яка розташована в с. Сімерки, 

урочище «За хрестом». 

 

8. Затвердити Алтуховій Ірен Станіславівні, жит. м. Перечин, вул. ***, ***, 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,0584 га, яка 

розташована в м. Перечин, вул. Ужгородська, 156: 

8.1. Передати безоплатно у приватну  власність Алтуховій Ірен 

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

кадастровим номером 2123210100:01:007:0220 для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,0584 га, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Ужгородська, 156. 

 

9. Затвердити Ганич Варварі Василівні, жит. м. Ужгород, пл. ***, ***, проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,0648 га, яка розташована в 

м. Перечин, вул. Сонячна: 

9.1. Передати безоплатно у приватну  власність Ганич Варварі Василівні, 

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

номером 2123210100:01:007:0218 для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,0648га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Сонячна. 

 

10. Затвердити Біган-Мельниченко Наталії Василівні, жит. м. Ужгород, вул. 

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

власність для ведення особистого селянського господарства, площею 0,4400 

га, яка розташована в с. Ворочево, урочище «Нижня Дуброва»: 

10.1. Передати безоплатно у приватну  власність Біган-Мельниченко Наталії 

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

кадастровим номером 2123280500:02:001:0108 для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,4400га, яка розташована в с. 

Ворочево, урочище «Нижня Дуброва». 

 

11. 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 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  24 березня 2022 року № 522  

         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 під сміттєвим звалищем 

ТПВ, яка знаходиться  за адресою: м. Перечин, вул. Будівельників, урочище 

«Затова».  

1.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки за адресою: м. Перечин, вул. Будівельників, урочище 

«Затова», на якій знаходиться сміттєве звалище ТПВ, з подальшим 

формуванням даної земельної ділянки. 

2. Провести інвентаризацію земельної ділянки, яка знаходиться  за 

адресою: м. Перечин, вул. Будівельників. 



2.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки орієнтовною площею 10,5000га за адресою: м. Перечин, вул. 

Будівельників, з подальшим формуванням даної земельної ділянки, з цільовим 

призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. 

2.2. Розроблену та погоджену у відповідному порядку технічну 

документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель, подати на 

розгляд сесії міської ради для прийняття відповідного рішення про її 

затвердження та надання (передачу) сформованої земельної ділянки у 

власність чи користування (оренду), інших цілей. 

3.  Провести інвентаризацію земельної ділянки, яка знаходиться  за адресою: м. 

Перечин, вул. Промислова. 

3.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки орієнтовною площею 8,5000га за адресою: м. Перечин, вул. 

Промислова, з подальшим формуванням даної земельної ділянки, з цільовим 

призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. 

3.2. Розроблену та погоджену у відповідному порядку технічну документацію 

із землеустрою щодо інвентаризації земель, подати на розгляд сесії 

міської ради для прийняття відповідного рішення про її затвердження та 

надання (передачу) сформованої земельної ділянки у власність чи 

користування (оренду), інших цілей. 

4.  Провести інвентаризацію земельної ділянки, яка знаходиться  за адресою: м. 

Перечин, вул. Промислова. 

4.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки орієнтовною площею 3,5000га за адресою: м. Перечин, вул. 

Промислова, з подальшим формуванням даної земельної ділянки, з цільовим 

призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. 

4.2. Розроблену та погоджену у відповідному порядку технічну документацію 

із землеустрою щодо інвентаризації земель, подати на розгляд сесії 

міської ради для прийняття відповідного рішення про її затвердження та 

надання (передачу) сформованої земельної ділянки у власність чи 

користування (оренду), інших цілей. 

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 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  24 березня 2022 року № 523  

         м.Перечин 

 

Про надання в оренду земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

 

  

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

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 

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

постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, 

архітектури,  містобудування та житлово-комунального господарства, міська 

рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Борис Василю Васильовичу, жит. м. Перечин, вул. ***, ***, 

земельну ділянку в оренду, кадастровий номер 2123281501:01:001:0009 для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,2800 га, яка 

розташована в с. Зарічево, вул. Миру, 5 строком на 5 років у зв’язку з правом 

власності на нерухоме майно . 

1.1. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди земель

ної ділянки з кадастровим номером 2123281501:01:001:0009, площею 

0,2800 га, яка знаходиться в с. Зарічево, вул. Миру, 5, для ведення 

особистого селянського господарства, 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 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  24 березня 2022 року № 524  

         м.Перечин 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення 

 

 З метою раціонального використання земель, відповідно до пункту  34 

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

Україні», статей 12, 20, 186, та 186-1  Земельного кодексу України,  Закону 

України «Про  землеустрій», Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  розглянувши заяву Мовнар 

Юдіти Юліївни, врахувавши висновки постійної депутатської комісії міської 

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

комунального господарства,  міська рада      

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення із земель житлової та громадської забудови  

“02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)”  на “03.07 для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі”, площею 0,0165 га, розташованої за 

адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 55, кадастровий номер 

2123210100:01:006:0323, яка перебуває у власності гр. Мовнар Юдіти 

Юліївни, яка зареєстрована за адресою: м. Перечин, вул. ***,***, згідно 

Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 05.08.2021 р. № 434256663. 

 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, площею 0,0165 га, 

кадастровий номер 2123210100:01:006:0323, розташованої за адресою: м. 

Перечин, вул. Ужгородська, 55, яка перебуває у власності гр. Мовнар Юдіти 

Юліївни, яка зареєстрована за адресою: м. Перечин, вул.***, ***, та 

віднести вказану земельну ділянку до земель “03.07 для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі”. 



 

3. Мовнар Юдіті Юліївні, яка змінила цільове призначення земельної ділянки 

посвідчити право власності  в установленому  законом порядку. 

 

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 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  24 березня 2022 року № 525  

         м.Перечин 
 

Про  надання дозволу на розробку проекту  

землеустрою щодо зміни цільового призначення  

земельної ділянки комунальної власності 

 

З метою раціонального використання земель, відповідно до пункту  34 

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

статей 12, 20, 186, та 186-1  Земельного кодексу України, Закону України «Про  

землеустрій», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень»,  розглянувши заяву Кузіної Олександри 

Сергіївни, врахувавши висновки постійної депутатської комісії міської ради з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Кузіній Олександрі Сергіївні, жит. м. Перечин, вул.***, ***  дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки комунальної власності згідно Класифікації видів цільового призначення 

земель із земель «для будівництва та обслуговування будівель кредитно-

фінансових установ» (код КВЦПЗ – 03.09) на землі «для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі» (код КВЦПЗ – 03.07), кадастровий номер 

ділянки 2123255100:01:003:0039, площа ділянки 0,0394 га, що знаходиться за 

адресою: м. Перечин, вул. І.Франка, 30. 

1.1. Виготовлений проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

подати на чергову сесію міської ради. 

2. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розробку проекту із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки комунальної власності згідно Класифікації видів цільового призначення 

земель із земель «для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури 

і спорту» (код КВЦПЗ – 07.02) на землі «для будівництва іншої житлової 



забудови» (код КВЦПЗ – 02.07), кадастровий  номер ділянки 

2123210100:01:004:0334,  площа ділянки 1,0055 га, що знаходиться за адресою: 

м. Перечин, вул. М.Кулі (вул. Колгоспна). 

2.1 .Виготовлений проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

подати на чергову сесію міської ради. 

 

3. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розробку проекту із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки комунальної власності згідно Класифікації видів цільового призначення 

земель із земель «для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури 

і спорту» (код КВЦПЗ – 07.02) на землі «для будівництва іншої житлової 

забудови» (код КВЦПЗ – 02.07), кадастровий  номер ділянки 

2123210100:01:004:0333,  площа ділянки 0,4231 га, що знаходиться за адресою: 

м. Перечин, вул. М.Кулі (вул. Колгоспна). 

3.1. Виготовлений проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

подати на чергову сесію міської ради. 

 

4. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розробку проекту із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки комунальної власності згідно Класифікації видів цільового призначення 

земель із земель «для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування» (код КВЦПЗ – 03.08) на 

землі «для будівництва іншої житлової забудови» (код КВЦПЗ – 02.07), 

кадастровий  номер ділянки 2123283601:01:001:0061,  площа ділянки 1,9000 га, 

що знаходиться за адресою: с. Сімер, урочище «Вусяниця» на території 

Перечинської ТГ. 

4.1. Виготовлений проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

подати на чергову сесію міської ради. 

 

5. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розробку проекту із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки комунальної власності згідно Класифікації видів цільового призначення 

земель із земель «для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування» (код КВЦПЗ – 03.08) на 

землі «для будівництва іншої житлової забудови» (код КВЦПЗ – 02.07), 

кадастровий  номер ділянки 2123283601:01:001:0062,  площа ділянки 1,9000 га, 

що знаходиться за адресою: с. Сімер, урочище «Вусяниця» на території 

Перечинської ТГ. 

5.1. Виготовлений проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

подати на чергову сесію міської ради. 



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 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  24 березня 2022 року № 526  

         м.Перечин 

 

Про  припинення права постійного 

користування земельною ділянкою  
 

  Розглянувши лист начальника відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту О. Барзак про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою, відповідно до статей 12, 92, 122, 141, 142 Земельного 

кодексу України, керуючись п.34 ст. 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. Припинити  відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради право  постійного користування земельною 

ділянкою, загальною площею 0,3000 га (кадастровий номер 

2123210100:01:006:0177), для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 

91, у зв’язку з припинення права оперативного управління майна.  

2.  Вилучити з постійного користування від відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради земельну ділянку, загальною 

площею 0,3000 га (кадастровий номер 2123210100:01:006:0177), для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, яка розташована за 

адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 91 та віднести її до земель запасу 

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 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  24 березня 2022 року № 527  

         м.Перечин 
 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

 

 Розглянувши лист КНП «Перечинська лікарня» Перечинської 

міської ради про надання дозволу на поділ земельної ділянки, відповідно до 

статей 12, 79-1, 122 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

землеустрій», керуючись п.34 ст. 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. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 2123255100:01:003:0055 для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, 

площею 1,0029 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Ужанська, 8. 

2. Технічну документацію  із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

разом з витягом про реєстрацію земельної ділянки в національній 

кадастровій системі подати 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 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

Від 24 березня 2022 року № 528 

м.Перечин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель  

комунальної власності 

 

З метою визначення угідь, встановлення кількісних та якісних 

характеристик земельних ділянок комунальної власності, віднесення їх до 

певних категорій земель, а також державної реєстрації права комунальної 

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

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

Закону України «Про Державний земельний кадастр», Порядку проведення 

інвентаризації земель, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» № 513 від 

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

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

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

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель комунальної власності Перечинської міської ради, площею 0,1200 

га, кадастровий номер 2123210100:01:007:0222, призначеної для іншого 

історико-культурного призначення (код КВЦПЗ – 08.03), яка розташована 

в м. Перечин, провулок Підгірний, б/н (єврейське кладовище).  

2. Зареєструвати за Перечинською міською радою право комунальної 

власності на земельну ділянку площею 0,1200 га, кадастровий номер 

2123210100:01:007:0222, призначеної для іншого історико-культурного 



призначення (код КВЦПЗ – 08.03), яка розташована в м. Перечин, 

провулок Підгірний, б/н (єврейське кладовище).  

3. Виконавчому комітету Перечинської міської ради здійснити організаційні 

заходи щодо реєстрації права комунальної власності за Перечинською 

міською радою на дану земельну ділянку. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

  Міський голова                   Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 24 березня  2022 року № 529 

       м.Перечин. 

 

Про передачу  

на баланс малоцінних необоротних  

матеріальних активів та запасів 

 

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

Україні», з метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної 

власності, листа начальника відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради  від 17.02.2022 року №01-30/352, Перечинська 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради передати на баланс Перечинської міської ради Закарпатської 

області за актом прийому-передачі малоцінні необоротні матеріальні активи та 

запаси Перечинської дитячої музичної школи, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.. Ужгородська, 91, згідно додатку 1 до 

даного рішення. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Перечинської міської ради здійснити заходи щодо взяття на баланс 

Перечинської міської ради Закарпатської області малоцінні необоротні 

матеріальні активи та запаси Перечинської дитячої музичної школи, що 

розташована за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.. Ужгородська, 

91 згідно з актом прийому-передачі. 

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  

від 24 березня 2022 року № 529 

 

Малоцінні необоротні матеріальні активи та запаси Перечинської дитячої 

музичної школи, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.. Ужгородська, 91 

 

Найменування цінностей 
Інвентарний 

(номенклатурний) номер 
Кількість 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість 

Сума Знос 

Рахунок обліку 11131 

Датчик імпульсів 
111308415 1 3074,00 3074,00 

1537,00 

Електрощиток 

розподільчий 

111300437 1 163,00 163,00 
81,50 

Лічильник води 
111300627 1 75,00 75,00 

37,50 

Лічильник газу 
111300665 1 2450,00 2450,00 

1225,00 

Лічильник 

електричний 

111300664 1 498,00 498,00 
249,00 

Модем ТКБ Айтрон 
111308407 1 5900,00 5900,00 

2950,00 

Підставка для сейфу 
111300154 1 58,00 58,00 

29,00 

Сейфи 111300156 3 83,00 249,00 
124,50 

Шкаф для сейфа 111300447 1 99,00 99,00 
49,50 

Всього по рахунку 

11131 
   

12566,00 
6283,00 

Рахунок обліку 18121 

Насос мережевий  

 

1 830,00 830,00 
0 

 

Секретар міської ради                                                            Галина ГАЄВСЬКА  



 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  24 березня  2022 року № 530 

       м.Перечин. 

 

Про виявлення безхазяйного  

майна та затвердження актів обстеження  

об’єктів нерухомого майна  

 

Відповідно статті 335 Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 

01.07.2004 № 1952-IV (зі змінами), статті 26, статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пунктів 82-88 Постанови Кабінету 

міністрів України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» від 25.12.2015 №1127 (зі змінами),з метою поставлення на облік 

виявленого об’єкту  нерухомого майна як безхазяйного майна, зберігання та 

прийняття його до комунальної власності, Перечинська міська  рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Акти № 1, № 2, № 3 та № 4 обстеження об’єктів нерухомого 

майна  - вулиць від 19.01.2022 року (додаються). Висновок комісії щодо 

початку процедури визнання обстежених вулиць/провулків і доріг 

безхазяйним майном взяти до відома. 

2. Виконавчому комітету Перечинської міської ради  звернутися до 

державного реєстратора прав на нерухоме майно та їх обтяжень для 

взяття на облік безхазяйного майна, що виявлено при обстеженні, а саме: 

2.1. Місто Перечин,Ужгородського району,Закарпатської області, кодифікатор  

адміністративно-територіальної одиниці та територій територіальних громад 

(КАТОТТГ) - UA 21100130000055002,  вулиця з назвою:   

1. Вулиця Марії Химинець 

2. Провулок Підгірний  

3. Вулиця Підгірна 

4. Вулиця Петра Яцка 

5. Вулиця Вулшава   

6. Вулиця Маяковського 

7. Вулиця Весняна 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/868-2013-%D0%BF/print1392709360022035#n12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/868-2013-%D0%BF/print1392709360022035#n12


8. Вулиця Ужанська (провулок по бувшому військовому містечку)  

9. Вулиця Ужанська (провулок до газового господарства) 

10. Вулиця Підвисочанська 

11. Вулиця – Підїзна дорога з вулиці Ужанської (навпроти будинку № 59) до 

міського водозабору в урочищі «Брнова» 

2.2. Село Ворочово, Ужгородського району, Закарпатської області, 

кодифікатор адміністративно-територіальної одиниці та територій 

територіальних громад (КАТОТТГ) - UA 21100130020073788, вулиці та 

провулки з назвою:  

1. Вулиця Підгірна  

2. Провулок Підгірний  

3. Вулиця Ворочівська 

4. Вулиця Цегольнянська  

5. Вулиця Патріотів   

6. Вулиця Весняна  

7. Вулиця Сонячна  

8. Вулиця Садова  

9. Вулиця Висока  

10. Вулиця Лемківська 

2.3. Село Сімерки, Ужгородського району, Закарпатської області, кодифікатор 

адміністративно - територіальної одиниці та територій територіальних громад 

(КАТОТТГ) - UA 21100130050045608,  вулиці з назвою: 

1. Вулиця Центральна (відгалуження від центральної автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення) –  

а) відгалуження від будинку № 1 до будинку № 42 

б) відгалуження від будинку № 40 до будинку № 45 

в) відгалуження від будинку № 75 до будинку № 81 

г) відгалуження від будинку № 124 до верхнього кладовища  

д) відгалуження від будинку № 137 до будинку № 139 

е) відгалуження від будинку № 188 до будинку № 192 

2. Вулиця Садова  

3. Вулиця Зарічна 

4. Вулиця Підгірна  

2.4. Знак – візитівка населеного пункту з назвою  -  «ПЕРЕЧИН», яка 

складається із двох об’єктів,  у місті Перечин, вулиця Суворова, навпроти 

будинку № 41 (права сторона у напрямку з м. Ужгород до м. Перечин). 

2.5.Знак – візитівка населеного пункту з назвою  -  «ПЕРЕЧИН», що 

знаходиться у місті Перечин, вулиця Ужанська, біля будинку № 91(ліва сторона 

у напрямку з м. Перечин до с. Зарічово 

 



3. Постійній комісії з виявлення, обстеження та взяття на баланс безхазяйного 

нерухомого майна подати оголошення в засоби масової інформації та 

оприлюднити на офіційному сайті Перечинської міської ради дані про об’єкти, 

що взяті на облік, як безхазяйне майно з метою виявлення власників. 

 

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 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 24 березня 2022 року № 531 

м.Перечин 

 

Про внесення змін до Статуту 

КП «Комунальник» 

 

Керуючись ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно пункту 4 статті 78 Господарського кодексу України, міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Статуту Комунального підприємства «Комунальник», а 

саме збільшити розмір статутного фонду на суму 149473,00 грн. 

(надходження коштів з міського бюджету за 2019 та 2020 роки) та 

затвердити його у сумі 16 569 009,00 грн., та викласти Статут в новій 

редакції згідно додатку 1 до даного рішення. 

2. Уповноважити директора Комунального підприємства «Комунальник» – 

Кравця Віталія Володимировича провести державну реєстрацію змін до 

Статуту Комунального підприємства «Комунальник». 

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 



 

"ЗАТВЕРДЖЕНО" 
рішенням 1пленарного засідання 16 сесії 

VIII скликання Перечинської міської ради 

№ 531 від 24 березня 2022 року 

Перечинський міський голова 

________________   І.М. Погоріляк 

 

 
С Т А Т У Т 

 
Комунального підприємства 

"КОМУНАЛЬНИК" 
 

 

 

НОВА РЕДАКЦІЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Перечин – 2022 



 

1. Загальні положення 

 

1.1 Комунальне підприємство "Комунальник", яке надалі іменується 

"Підприємство", створене Перечинською селищною радою рішенням 5-ї сесії 4-

го скликання від 26 листопада 2002 року. 

1.2 Підприємство є комунальним підприємством територіальної громади міста 

Перечин, має статут юридичної особи. Підприємство має право від свого імені 

укладати угоди, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, 

бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах. 

Підприємство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка 

не суперечить чинному законодавству України і відповідає цілям, 

передбаченим цим Статутом. 

 

1.2.1. Повне найменування Підприємства: Комунальне підприємство 

«Комунальник». 

1.2.2.Скорочене найменування Підприємства: КП «Комунальник». 

1.3.Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, 

кутовий штамп та інші реквізити . 

1.4 Підприємство керується у своїй діяльності чинним законодавством України 

та цим Статутом . 

1.5. Юридична адреса підприємства: 89200, 3акарпатська область, 

м.Перечин,вул. Ужгородська, 76. 

 

2. Предмет, основні цілі і напрямки діяльності Підприємства 

 

2.1 Підприємство створюється з метою створення робочих місць, насичення 

ринку комунальних послуг, забезпечення належного рівня обслуговування 

населення і одержання прибутків на користь трудового колективу та 

територіальної громади за рахунок виробничої та комерційної діяльності. 

 

2.2Основною метою і завданням діяльності Підприємства є: 

2.2.1 Надання комунальних послуг населенню . 

2.2.2 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, експлуатація об'єктів 

житлово-комунального, виробничого, культового та культурно-побутового 

призначення, реставраційні роботи, ремонтно-будівельні роботи доріг, 

житлового та виробничого комплексів, систем водопостачання , електромереж. 

2.2.3 Збирання, очищення та розподілення води. 

2.2.4Збирання і оброблення стічних вод. 

2.2.5 Постачання пари та гарячої води. 

2.2.6 Надання послуг бані, душових кабінок, саун, громадських туалетів, 

перукарень, технічної інвентаризації похоронних бюро, кладовищ, обрядових 

полуг та інше. 

2.2.7 Санітарна очистка і прибирання міста, експлуатація доріг, переходів, 

інженерний захист. 



2.2.8 Ремонт, будівництво та експлуатація теплових розподільчих мереж і 

розподілення теплопостачання на комунально-побутові потреби населення . 

2.2.9 Благоустрій території міста, забезпечення в ньому чистоти і порядку, 

санітарна чистка, прибирання вулиць, площ і тротуарів, косіння трави. 

2.2.10 Виробництво будівельних матеріалів, предметів благоустрою, 

санітарного та побутового вжитку . 

2.2.11 Послуги по забезпеченню громадського порядку муніципальною 

дружиною. 

2.2.12 Озеленення території міста, вирощування посадкового матеріалу, 

оновлення зелених насаджень, побілка дерев. 

2.2.13 Організація та експлуатація автостоянок . 

2.2.14 Організація відпочинку та дозвілля населення . 

2.2.15 Упорядкування та утримання в належному стані центрального скверика 

на площі Народній з метою створення умов для відпочинку мешканців та 

гостей міста . 

2.2.16 Будівництво та розміщення малих архітектурних форм на території міста 

. 

2.2.17 Будівництво, капітальний та поточний ремонт доріг (вулиць) 

комунальної власності. 

2.2.18 Реконструкція, технічне переоснащення, капітальний і поточний ремонти 

та обслуговування вуличного освітлення міста . 

2.2.19 Будівництво кладовищ, утримання та обслуговування кладовищ. 

2.2.20 Надання ритуальних послуг . 

2.2.21 Будівництво, обладнання та експлуатація молодіжних клубів, 

гостиничних комплексів,  баз   відпочинку,   автостоянок   сервісного   

обслуговування   і бензозаправок новітніми засобами комунікації, грального 

бізнесу та іншою сучасною технікою. 

2.2.22 Капітальне будівництво, пусконалагоджувальні роботи, постачання 

устаткування та обладнання . 

2.2.23 Утримання в належному стані сміттєзвалища, проведення 

рекультиваційних робіт. 

2.2.24 Утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності. 

2.2.25 Надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових 

територій, зокрема: 

- прибирання прибудинкової території ; 

- вивезення твердих побутових відходів ; 

- технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем 

тепловодопостачання і водовідведення, вжиття заходів по ліквідації аварійних 

ситуацій ; 

- освітлення сходових клітин та місць загального користування ; 

- реконструкція аварійних житлових будинків (при поступленні субвенції з 

держбюджету на цю мету) ; 

- поточний ремонт покрівель і під'їздів, конструктивних елементів, інженерних 

систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, 

розташованих на при будинковій території ; 

- обслуговування димо- та вентиляційних каналів ; 



- підготовка житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період, 

прибирання снігу на переходах, доріжках ; 

- експлуатація номерних знаків будинків ; 

- обладнання дитячих майданчиків на прибудинковій території ; 

- облаштування спортивних майданчиків ; 

- озеленення клумб і газонів на при будинковій території ; 

2.2.26 Проведення роз'яснювальної роботи щодо створення об'єднань 

(товариств) співвласників багатоквартирних будинків, як форм організації 

утримання та експлуатації житлових будинків і при будинкових територій; 

2.2.27 Контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, 

квартир, приміщень ; 

2.2.28 Здійснення охорони матеріальних цінностей об'єктів у третіх осіб по 

договорах ; 

2.2.29 Контроль за дотриманням мешканцями комунальних будинків вимог 

правил експлуатації жилих приміщень та при будинкової території, санітарно-

гігієнічних та протипожежних правил ; 

2.2.30 Авто-технічне, транспортне, транспортно-експедиторське 

обслуговування організацій та населення ; 

2.2.31 Діяльність по здачі в оренду приміщень ; 

2.2.32 Надання юридичних послуг ; 

2.2.33 Організація та надання складських послуг ; 

2.2.34 Проведення посередницьких операцій з нерухомістю ; 

2.2.35 Оздоровчо-профілактичні і лікувальні заходи на комерційній основі ; 

2.2.36 Організація тимчасових підрядних бригад для виконання конкретних 

будівельних робіт на умовах підрядного договору ; 

2.2.37 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування ; 

2.2.38 Допоміжна діяльність у рослинництві 

2.2. 39 Організація поховань і надання суміжних послуг; 

2.2.40 Торгово-посередницька діяльність 

2.2.41 Здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством ;  

2.2.42 Розбирання або злам будівель і споруд. 

2.2.43 Послуга з вирубування дерев. 

2.2.44 Послуга з видалення дерев. 

 

2.3Згідно до своєї мети діяльності Підприємство : 

А) вступає у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами на 

договірних засадах ; 

Б) самостійно здійснює господарську діяльність, виходячи з загального попиту 

в межах повноважень, передбачених статутом . 

 

3. Права підприємства 

 

3.1    Підприємство має право: 

A) укладати будь-які угоди, крім заборонених чинним законодавством ; 

Б) одержувати від будь-яких фінансово-кредитних установ кошти на 

договірних засадах; 



B) реалізувати товари, роботи, послуги за цінами і тарифами, що 

встановлюються самостійно на договірних засадах, у випадках, що передбачені 

чинним законодавством ; 

Г) інші права, надані засновником керівникові підприємства . 

3.2 Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність та несе економічну 

відповідальність за її ефективність у порядку та за умов, визначених чинним 

законодавством України, а також укладеними угодами та договорами, іншими 

правочинами. 

3.3 Підприємство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної 

діяльності відповідно до с.4 Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», якщо це прямо не заборонено чинним законодавством України. 

3.4.При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство має всі 

права учасника зовнішньоекономічних відносин, у тому числі Підприємство 

має право: 

3.4.1.за погодженням із Засновником відкривати свої представництва (інші 

структурні підрозділи) та створювати юридичні особи на території інших 

держав відповідно до чинного законодавства цих держав; 

3.4.2 брати участь у створенні та роботі міжнародних економічних організацій; 

3.4.3 здійснювати без обмежень посередницькі функції, за яких право власності 

на товар не переходить до посередника ( на підставі комісійних, агенських 

договорів, договорів доручення та ін..; 

3.4.4 у встановленому порядку підписувати зовнішньоекономічні договори 

(контракти) всіх видів, крім тих, які прямо заборонені чинним законодавством 

України; 

3.4.5 визначати форму розрахунків за зовнішньоекономічними операціями , 

якщо це не суперечить  чинному законодавству України та відповідає 

міжнародним правилам та звичаям ділового обороту; 

3.4.6 обирати банківсько- кредитні установи, які будуть вести валютні рахунки 

Підприємства  та розрахунки з іноземними партнерами, користуватися іншими 

послугами цих установ;  

3.4.7  визначити порядок аналітичного обліку зовнішньоекономічної діяльності; 

3.4.8 одержувати будь-яку інформацію, необхідну для здійснення цієї 

діяльності, якщо вона не становить державної, комерційної чи іншої 

охоронюваної законом таємниці; 

3.4.9  реекспортувати товари, крім випадків, прямо заборонених законом; 

3.4.10  інші права, що не суперечать чинному законодавству України. 

3.6 Підприємство має право у порядку, визначеному чинним законодавством 

України одержувати кредити від іноземних юридичних та фізичних осіб (з 

дотриманням умов, встановлених для отримання банківських кредитів). 

3.7 Підприємство є самостійним суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, 

яка здійснюється відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» та іншого законодавства України 

 

4. Управління підприємством 

 

4.1Управління підприємством здійснюється : 

4.1.1 Засновником; 



4.1.2 Начальником підприємства . 

4.2До компетенції Засновника відноситься : 

4.2.1 Визначення основних напрямків діяльності підприємства, затвердження 

його планів та звітів про їх виконання ; 

4.2.2 Визначення організаційної структури підприємства ; 

4.2.3 Затвердження річних результатів діяльності підприємства ; 

4.2.4 Призначення начальника підприємства ; 

4.2.5 Внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності 

посадових осіб підприємства; 

4.2.6 Визначення умов оплати праці посадових осіб підприємства ; 

4.2.7 Створення, реорганізація та ліквідація структурних підрозділів 

підприємства; 

4.2.8 Припинення діяльності підприємства ; 

4.3 Підприємство очолює начальник, найм якого здійснює засновник . 

4.4 Начальник діє на засадах єдиноначальності, без довіреності представляє 

інтереси підприємства, укладає угоди, договори, видає довіреності, відкриває в 

банках рахунки, користується правом розпорядження коштами, затверджує 

штати, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма 

працівниками підприємства . 

4.5 Заступник начальника, головні фахівці та інші працівники призначаються на 

посади наказом керівника підприємства . 

 

5. Майно і кошти 

 

5.1 Майно підприємства складають основні фонди і оборотні кошти, цінності, 

вартість яких відображається у балансі підприємства ; 

5.1.1 Статутний фонд підприємства становить   - 16 569 009 (шістнадцять 

мільйонів п’ятсот шістдесят дев’ять  тисяч дев’ять ) гривень. 

5.2 Майно підприємства є комунальною власністю і закріпляється за ним на 

праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного 

господарського відання підприємство володіє, користується та розпоряджається 

зазначеним майном, вчиняючи будь-які дії, які не суперечать чинному 

законодавству та цьому Статуту ; 

5.3 Джерелами формування майна є : 

5.3.1 Доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, за утримання 

житлових будинків, споруд та прибудинкових територій, а також інших видів 

господарської діяльності; 

5.3.2 Грошові і матеріальні внески засновника ; 

5.3.3 Кредити банків ; 

5.3.4 Дотації з бюджетів ; 

5.3.5 Інші джерела, які не заборонені законодавчими актами України . 

5.4 Зобов'язання перед Держбюджетом та третіми особами підприємство 

здійснює самостійно. 

5.5 Прибутки, за вирахуванням матеріальних витрат, після виконання 

зобов'язань перед бюджетом, залишаються в розпорядженні підприємства і 

використовуються ним самостійно. 

5.6 Підприємство не відповідає за зобов'язаннями засновника, а засновник за 



зобов'язаннями підприємства. 

 

 

 

6. Організація та оплата праці 

 

6.1 Працівники підприємства мають права і обов'язки, користуються пільгами 

згідно чинного законодавства, колективного договору і цього Статуту . 

6.2 Оплата праці працівників визначається з врахуванням результатів 

діяльності, особистих трудових внесків і максимальним розміром не 

обмежуються . 

6.3 Для працівників підприємства за рахунок власних коштів можуть бути 

встановлені додаткові надбавки до заробітної плати та матеріальне заохочення . 

6.4 Підприємство перераховує у встановленому порядку кошти в бюджет 

державного соціального страхування. 

 

7.Облік, звітність і ревізія діяльності 

 

7.1 Підприємство здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде 

бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому порядку. 

7.2 Підприємство щорічно надає засновнику звіт про результати своєї 

діяльності. По окремих напрямках роботи надає інформацію на вимогу 

засновника. 

7.3 Моніторинг і перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства 

проводиться засновником не менш, ніж 1 раз в рік . 

7.4 Перевірка діяльності підприємства іншими контролюючими органами 

здійснюється у відповідності з чинним законодавством . 

 

8.Припинення діяльності підприємства 

 

8.1 Припинення діяльності підприємства відбувається шляхом його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або 

ліквідації . 

8.2 Припинення діяльності підприємства проводиться за рішенням засновника 

або суду. 

8.3Ліквідація підприємства проводиться у випадках : 

А) за рішенням засновника ; 

Б) в інших випадках, передбачених законодавчими актами України . 
 



 

 
           УКРАЇНА 

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 1 пленарне засідання 

                                                                                 16 сесії VIIІ скликання  

                                      РІШЕННЯ  

                                       Проєкт 

 

від  24  березня 2022 року № 532 

       м.Перечин 

 

Про затвердження звітів про оцінку 

майна комунальної власності 

 

З метою підвищення ефективності використання об»єктів комунальної 

власності територіальної громади, відповідно до Закону України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», керуючись 

ст. 16, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про оцінку нерухомого майна – будівлю та споруди 

Перечинської дитячої музичної школи загальною площею 536.3  кв.м.,  що 

знаходиться за адресою  м. Перечин, вул. Ужгородська, 91 у сумі 3 464 705 

грн. 

2. Затвердити звіт про оцінку нерухомого майна - вбудованих приміщень (№3, 

№4, №5, №6, №7, №8, №10, №13-14, №15-16, №17, №18, №19), загальною 

площею 88,1 кв.м., що знаходиться за адресою м. Перечин, вул. Ужанська, 

19Б у сумі 706 210 грн. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію 

міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій (голова комісії: Кравець В.В.). 

 

 

Міський голова                                                                      Іван ПОГОРІЛЯК 
 

 



 

 
           УКРАЇНА 

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 1 пленарне засідання 

                                                                                 16 сесії VIIІ скликання  

                                      РІШЕННЯ  

                                      

від  24  березня 2022 року № 533 

        м.Перечин 

 

Про скасування  пункту 5 

рішення виконавчого комітету  

Перечинської міської ради від 08.06.2012 року 

 

Відповідно до ст. ст.  40, 52, 59  Закону України  «Про  місцеве 

самоврядування  в Україні», Перечинська міська рада, з врахуванням  заяви 

25.01.2021 року щодо виявлення договору купівлі-продажу його квартири в м. 

Перечин, пл. 50 років Жовтня будинок 1 квартира 50 від 01.06.2001 року за № 

600 укладеного між Грицакович Василем Юрійовичем, Грицакович Агнесою 

Гейзівною, Грицакович Володимиром Васильовичем та Перечинською  

районною державною адміністрацією в особі першого заступника голови 

районної державної адміністрації Гудак Андрій Іванович  - 

 

                                                           ВИРІШЛА: 

 

1. Скасувати пункт 5 рішення виконавчого комітету Перечинської міської 

ради від 08 червня 2012 року № 25. 

2. Звернутись до суду із позовною заявою про скасування дублікату 

свідоцтва від 11.12.2012 року САЕ № 677715 на право власності на квартиру в 

м.Перечин, пл. 50 р. Жовтня, 1 кв. 50., виданого на підставі рішення 

виконавчого комітету Перечинської міської ради від 08 червня 2012 року № 25. 

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

планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій ( Кравець 

В.В.) . 

 

Міський голова                                                                  Іван ПОГОРІЛЯК 

 



 

 





 

 
           УКРАЇНА 

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 1 пленарне засідання 

                                                                                 16 сесії VIIІ скликання  

                                      РІШЕННЯ  

  

від 24 березня 2022 року № 534 

       м.Перечин 

 

Про виключення з переліку об’єкту  

будівлю ФАПу в с. Ворочево 

з Переліку першого типу відповідно 

до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» 

 

На підставі п.9 та п. 20, ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України», Указу Президента України » від 24.02.2022 року № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України 

№ 133/2022 від 14.03.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»,  з метою забезпечення життєдіяльності Перечинської ТГ, а саме для 

розміщення переселенців що прибувають на територію громади 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Виключити з рішення Перечинської міської ради № 315 від 23.09.2021 

року пункт 8.: «Передати в оренду будівлю, фельдшерсько-акушерський пункт, 

загальною площею 51 кв.м., що розташована за адресою: Закарпатська область, 

Перечинський р-н, с. Ворочево, 228, а.» 

2. Виключити з Переліку першого типу відповідно до Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна» потенційний об’єкт оренди- 

будівлю фельдшерсько-акушерський пункт, загальною площею 51 кв. м., що 

розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район,с. 

Ворочево,228,а. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку 

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

 

Міський голова                                                                      Іван ПОГОРІЛЯК



 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  24 березня 2022 року № 535 

м.Перечин 

 

Про прийняття майна 

в комунальну власність  

 

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

Україні", з підвищення ефективності використання майна комунальної 

власності, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти індивідуальне визначене майно, а саме пральні машини марки 

«DOMOS» DHS-11 в кількості 1 штука, LG F4 WV310S3E в кількості 2 

штуки та сушильну машину WHIRLPOOL FFT M22 в кількості 1 штука від 

Некомерційної організації «Людина в біді» в комунальну власність 

Перечинської територіальної громади, в особі Перечинської міської ради 

Закарпатської області. 

2. Передати індивідуальне визначене майно, а саме пральні машини марки 

«DOMOS» DHS-11 в кількості 1 штука, LG F4 WV310S3E в кількості 2 

штуки та сушильну машину WHIRLPOOL FFT M22 в кількості 1 штука в 

оперативне управління та на баланс Відділу освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту Перечинської міської ради згідн оакту прийому-передачі, 

відповідно  Додатку 1 до даного рішення. 

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

(начальник Барзак О.І.) здійснити заходи щодо взяття в оперативне 

управління та на баланс майна визначеного п.2 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  

Від 24 березня 2022 року № 535 

 
АКТ 

Прийому-передачі майна 

 

«___»____________року                                                                                                              м.Перечин 

 

Ми, сторони, Перечинська міська рада Закарпатської області,   в особі міського голови 

Погоріляка Івана Михайловича,    що діє на підставі рішення 1 сесії Перечинської міської ради 8 

скликання від 12 листопада 2020 року № 2 «Про початок повноважень Перечинського міського 

голови» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку та  Відділ 

освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради, в особі начальника 

Барзак Ольги Іванівни, що діє на підставі статуту, іншої сторони склали акт про наступне:  

1. Перечинська міська рада Закарпатської області передала, а Відділ освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради прийняв на баланс та в 

оперативне управління майно, а саме: 

№ 

з/п 

Назва майна та модель Кількість Вартість 

за одиницю (грн.) 

Всього (грн.)  

1 Пральна машина (Domus 

DSH -11 ) 

1 148704,25 148704,25 

2 Пральна машина 

(washing  machine LG 
F4WV310S3E 10 kg)  

2 10822,60 21645,20 

3  Сушильна машина 

(WHIRLPOOL FFT M22 
10 kg) 

1 11221,98 11221,98 

 

2.  Цей Акт складено у двох примірниках по одному для кожної із Сторін 
 

 

Перечинський                                                            

міський голова 

 

                          __________Погоріляк І.М 

Начаьник Відділ освіти, 

 культури, сім’ї, молоді  

та спорту Перечинської  

міської ради                    _________Барзак О.І. 

 



 

    
    УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

16 сесії VIII скликання 

                                                                                            РІШЕННЯ 

 

від  24 березня 2022 року №536 

м.Перечин 

  

Про 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 року) 

 

07505000000 
                 (код бюджету) 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити 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 (змін до розподілу видатків в межах змін 

загального обсягу), згідно з додатком 3.1 до цього рішення;  

профіциту за загальним фондом бюджету міської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіциту за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

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

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.  



4. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної 

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

цього рішення. 

5.   Додатки 1 – 4, 3.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(В.В. КРАВЕЦЬ). 

 

    

Міський голова                                                    Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

07505000000
код бюджету

( грн)

усього
у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  0,00 0,00 - -

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються 

(перераховуються) згідно з Податковим 

кодексом України

0,00 0,00 - -

18030000 Туристичний збір 0,00 0,00 - -

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 

особами 
-2 050,00 -2 050,00 - -

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 2 050,00 2 050,00 - -

Усього доходів (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) 
0,00 0,00 - -

Х Разом доходів 0,00 0,00 - -

Секретар міської ради                                                                 Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 1                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 24 березня 2022 року №536          

Зміни до обсягу доходів бюджету міської територіальної громади на 2022 рік

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

Х Загальне фінансування 100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

600000 Фінансування за активними операціями 100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

Х Загальне фінансування 100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

Додаток 2                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 24 березня 2022 року №536

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2022 рік 

07505000000
 код бюджету

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

            Секретар міської  ради                                               Галина ГАЄВСЬКА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (грн) 

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

0100000 Міська рада (головний 

розпорядник)
20 419 211,00 18 598 331,00 9 902 888,00 1 786 903,00 1 820 880,00 1 676 185,63 1 392 524,63 283 661,00 - - 1 392 524,63 22 095 396,63

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
20 419 211,00 18 598 331,00 9 902 888,00 1 786 903,00 1 820 880,00 1 676 185,63 1 392 524,63 283 661,00 - - 1 392 524,63 22 095 396,63

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

13 779 632,00 13 779 632,00 9 732 086,00 777 481,00 - 130 000,00 130 000,00 - - - 130 000,00 13 909 632,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління
51 840,00 51 840,00 - - - 49 000,00 49 000,00 - - - 49 000,00 100 840,00

0113210 3210 1050
Організація та проведення 

громадських робіт
267 840,00 267 840,00 170 802,00 - - - - - - 267 840,00

0113230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у 

зв`язку із введенням воєнного стану

529 000,00 529 000,00 - 79 000,00 - 51 000,00 51 000,00 - - - 51 000,00 580 000,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
461 160,00 461 160,00 - - - - - - 461 160,00

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва
224 200,00 224 200,00 - - - - - - - - - 224 200,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

95 600,00 95 600,00 - - - - - - - - - 95 600,00

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду
162 000,00 162 000,00 - - - - - - - - - 162 000,00

0116013 6013 0620

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

203 680,00 203 680,00 - - - - - - - - - 203 680,00

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення 

сміття і відходів
1 419 120,00 - - - 1 419 120,00 - - - - - - 1 419 120,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
2 819 139,00 2 417 379,00 930 422,00 401 760,00 - - - - - - 2 819 139,00

07505000000
код бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

усього
видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

у тому          

числі бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

Додаток 3              

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 24 березня 2022 року №536

Розподіл видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік (зі змінами)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВК         

МБ

Код 

ФКВ         

МБ

Загальний фонд

Разом
оплата              

праці

 



 

0117310 7310 0443
Будівництво-1 об'єктів житлово-

комунального господарства
- - - - - 49 000,00 49 000,00 - - - 49 000,00 49 000,00

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
- - - - - 49 000,00 49 000,00 - - - 49 000,00 49 000,00

0117340 7340 0443
Проектування, реставрація та 

охорона пам`яток архітектури
- - - - - 20 000,00 20 000,00 - - - 20 000,00 20 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

- - - - - 64 524,63 64 524,63 - - - 64 524,63 64 524,63

в т.ч. за рахунок коштів субвенції  з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

- - - - - 63 524,63 63 524,63 - - - 63 524,63 63 524,63

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

- - - - - 960 106,00 960 106,00 - - - 960 106,00 960 106,00

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на 

неї

- - - - - 19 894,00 19 894,00 - - - 19 894,00 19 894,00

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 

- - - - - 130 500,00 - 130 500,00 - - - 130 500,00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

60 000,00 60 000,00 - 0 - 0 0 - - - 0 60 000,00

0118230 8230 0380
Інші заходи громадського порядку та 

безпеки
50 000,00 50 000,00 - - - - - - - - - 50 000,00

0118240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
39 000,00 39 000,00 - - - - - - 39 000,00

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів
- - - - - 153 161,00 - 153 161,00 - - - 153 161,00

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів масової 

інформації
40 000,00 40 000,00 - - - - - - - - - 40 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

160 000,00 160 000,00 - - - - - - - - - 160 000,00

 
 



 



0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту Перечинської мiської ради 

(головний розпорядник)

81 934 500,00 81 934 500,00 60 872 237,00 4 781 400,00 - 3 150 070,00 2 022 520,00 1 127 550,00 - 240 000,00 2 022 520,00 85 084 570,00

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту Перечинської мiської ради 

(відповідальний виконавець)

81 934 500,00 81 934 500,00 60 872 237,00 4 781 400,00 - 3 150 070,00 2 022 520,00 1 127 550,00 - 240 000,00 2 022 520,00 85 084 570,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

2 631 839,00 2 631 839,00 2 059 410,00 74 700,00 - - - - - - - 2 631 839,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 14 231 664,00 14 231 664,00 10 100 645,00 1 143 380,00 690 750,00 690 750,00 - - 14 922 414,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
14 680 450,00 14 680 450,00 8 571 612,00 2 968 900,00 - 1 949 400,00 1 812 600,00 136 800,00 - - 1 812 600,00 16 629 850,00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
37 699 000,00 37 699 000,00 30 900 000,00 - - - - - - - - 37 699 000,00

0611080 1080 0960
Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами
4 883 102,00 4 883 102,00 4 002 560,00 - - 330 000,00 30 000,00 300 000,00 240 000,00 30 000,00 5 213 102,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері 

освіти
165 330,00 165 330,00 - - - - - - - - - 165 330,00

0611151 1151 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету

76 000,00 76 000,00 - 45 000,00 - - - - - - - 76 000,00

0611152 1152 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції

1 682 400,00 1 682 400,00 1 379 000,00 - - - - - - - 1 682 400,00

0611154 1154 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок 

залишку коштів за освітньою 

субвенцією (крім залишку коштів, що 

мають цільове призначення, 

виділених відповідно до рішень 

Кабінету Міністрів України у 

попередньому бюджетному періоді)

- - - - - 92 820,00 92 820,00 - - - 92 820,00 92 820,00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

113 000,00 113 000,00 92 620,00 - - 37 100,00 37 100,00 - - - 37 100,00 150 100,00

0613230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у 

зв`язку із введенням воєнного стану

200 000,00 200 000,00 - - - 50 000,00 50 000,00 - - - 50 000,00 250 000,00

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 186 837,00 1 186 837,00 882 735,00 103 400,00 - - - - - - - 1 186 837,00

0614040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
473 064,00 473 064,00 217 431,00 52 700,00 - - - - - - - 473 064,00

 



 

4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

1 733 860,00 1 733 860,00 1 143 598,00 286 170,00 - - - - - - - 1 733 860,00

5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

1 977 954,00 1 977 954,00 1 522 626,00 107 150,00 - - - - - - - 1 977 954,00

5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

200 000,00 200 000,00 - - - - - - - - - 200 000,00

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

Перечинської міської ради 

(головний розпорядник)

6 125 333,00 6 125 333,00 1 636 987,00 - - 1 070 000,00 1 070 000,00 - - - 1 070 000,00 7 195 333,00

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

Перечинської мiської ради 

(відповідальний виконавець)

6 125 333,00 6 125 333,00 1 636 987,00 - - 1 070 000,00 1 070 000,00 - - - 1 070 000,00 7 195 333,00

0160 0111
Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

916 114,00 916 114,00 729 503,00 - - - - - - - 916 114,00

2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
3 109 000,00 3 109 000,00 - - - - - - - 3 109 000,00

2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

250 000,00 250 000,00 - - - - - - - - - 250 000,00

2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я
460 756,00 460 756,00 - - - - - - - - - 460 756,00

3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв'язку
11 833,00 11 833,00 11 833,00

3104 1020

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з 

1 119 130,00 1 119 130,00 907 484,00 - - - - - - - - 1 119 130,00

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

228 500,00 228 500,00 - - - - - - - - - 228 500,00

 
 

 



 

0713192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням  ветеранів 

і осіб з інвалідністю, діяльність яких 

має соціальну спрямованість

0 0 - - - - - - - - - 0

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
- - - - - 1 070 000,00 1 070 000,00 - - - 1 070 000,00 1 070 000,00

0718240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
30 000,00 30 000,00 - - - - - - - - 30 000,00

3700000
Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради (головний 
1 985 000,00 985 000,00 771 100,00 - - 55 180,00 55 180,00 - - - 55 180,00 2 040 180,00

3710000

Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради (відповідальний 

виконавець)

1 985 000,00 985 000,00 771 100,00 - - 55 180,00 55 180,00 - - - 55 180,00 2 040 180,00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

985 000,00 985 000,00 771 100,00 - - - - - - - - 985 000,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 1 000 000,00 - - - - - - - - - - 1 000 000,00

3719760 9760 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію проектів співробітництва 

між територіальними громадами

- - - - - 55 180,00 55 180,00 - - - 55 180,00 55 180,00

Х Х Х УСЬОГО 110 464 044,00 107 643 164,00 73 183 212,00 6 568 303,00 1 820 880,00 5 951 435,63 4 540 224,63 1 411 211,00 - 240 000,00 4 540 224,63 116 415 479,63

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 (грн.) 

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

100 000,00 100 000,00 106 800,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту Перечинської 

мiської ради (головний 

розпорядник)

100 000,00 100 000,00 - 106 800,00 - -100 000,00 -100 000,00 - - - -100 000,00 -

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту Перечинської 

мiської ради (відповідальний 

виконавець)

100 000,00 100 000,00 - 106 800,00 - -100 000,00 -100 000,00 - - - -100 000,00 -

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 150 000,00 150 000,00 - 150 000,00 - - - - - - 150 000,00

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти

150 000,00 150 000,00 - 150 000,00 - -100 000,00 -100 000,00 - - - -100 000,00 50 000,00

0613230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням 

воєнного стану

-300 000,00 -300 000,00 - -300 000,00 - - - - - - - -300 000,00

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 0 - - - - - - - - - - 0

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

100 000,00 100 000,00 - 100 000,00 - - - - - - - 100 000,00

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0 - - 6 800,00 - - - - - - - 0

I. В межах загального обсягу видатків бюжету міської територіальної 

громади

усього
видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів:

Код  

ТПКВК         

МБ
комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

видатки 

споживання

Додаток 3.1                

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 24 березня 2022 року №536

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів                                                                                                                                   

(змін до розподілу видатків в межах змін загального обсягу)
07505000000
(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

видатки            

розвиткуоплата              

праці

Разом
Код 

ФКВ         

МБ

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

з  них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Загальний фонд Спеціальний фонд

усього 
у тому                      

числі бюджет 

розвитку

 
 



 

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

Перечинської міської ради 

(головний розпорядник)

- - - - - - - - - - - -

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

Перечинської мiської ради 

(відповідальний виконавець)

- - - - - - - - - - - -

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 

30 000,00 30 000,00 - - - - - - - - - 30 000,00

0713192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням  ветеранів і 

осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість

-30 000,00 -30 000,00 - - - - - - - - - -30 000,00

Х Х Х УСЬОГО 100 000,00 100 000,00 - 106 800,00 - -100 000,00 -100 000,00 - - - -100 000,00 -

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      (грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000
Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi та 

спорту Перечинської мiської ради 

(головний розпорядник)
Х Х -294 742,00 -294 742,00 - -

0610000
Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi та 

спорту Перечинської мiської ради 

(відповідальний виконавець)

Х Х -294 742,00 -294 742,00 - -

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади на 

2022-2023 роки

Рішення від 

13.03.2022 №514 
5 258,00 5 258,00 - -

0613230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у зв`язку 

із введенням воєнного стану

Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади на 

2022-2023 роки

Рішення від 

13.03.2022 №514 
-300 000,00 -300 000,00 - -

0700000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення Перечинської міської 

ради (головний розпорядник)
Х Х -30 000,00 -30 000,00 - -

0710000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення Перечинської мiської 

ради (відповідальний виконавець)

Х Х -30 000,00 -30 000,00 - -

0713192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням  ветеранів і 

осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість

Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної операції, 

операції об’єднаних сил, які проживають на території Перечинської  

міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

Рішення від 

17.12.2020 №61     

(зі змінами)    

-30 000,00 -30 000,00 - -

Х Х Х УСЬОГО Х Х -324 742,00 -324 742,00 - -

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву / 

регіональну 

прграму

Усього
Загальний             

фонд

Спеціальний фонд 

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 4    

до рішення міської ради                                                                                                                                                                                             

від 24 березня 2022 року №536

Зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році

07505000000
код бюджету

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВКМБ

Код 

ФКВМБ



 
 



 

Президенту України 

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

 

Фонду державного майна України 

Закарпатській обласній військовій адміністрації 

Закарпатській обласній раді 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний пане Президенте! 

Під час війни держава стає головною дійовою особою в економічній 

площині. Тимчасово потрібно перейти до практично ручного управління 

економікою, коли держава вирішує, що саме є пріоритетом і на що має йти 

держпідтримка. 

Враховуючи воєнний стан в нашій державі, потребу зосередження 

економічного потенціалу в західних областях України переконливо просимо 

вас  прийняти рішення про деприватизацію колишнього державного заводу 

«Стеатит» в м. Перечин, яке після приватизації в 1993 року, знищено.   

Короткий опис проблеми:   

30.12.1993 грудня було укладено договір між регіональним відділенням 

фонду державного майна України в Закарпатській області та директором заводу 

«Стеатит» про продаж державного майна, цілісного комплексу заводу 

«Стеатит» 

З того часу товариство покупців державного майна не виконало жодного 

пункту взятих на себе зобов’язань. 

За період господарювання акціонерів на вищезгаданому підприємстві було 

продано, реалізовано за борги ряд виробничих споруд. Шахрайським і 

обманним шляхом підприємство із акціонерного товариства перетворити в 

товариство із обмеженою відповідальністю. Цехи руйнуються, а територія 

площею більше 4 га заросла чагарниками. Земельний податок не сплачується 

більше 8 років. Фактично це підприємство на сьогоднішній час є банкрутом. 

При здійсненні приватизації ВАТ «Стеатит» було передано на баланс ряд 

споруд соціально-побутового призначення, а саме спортивний комплекс «Зоря» 

та незавершене будівництво п’яти поверхового багатоквартирного будинку. З 



часу приватизації, а це вже 29 років, на згаданих об’єктах не проводилося 

жодних робіт. Вони знаходяться в аварійному стані і несуть небезпеку здоров’ю 

та життю наших жителів, у той же час в державі не вистачає житла для 

тимчасово переміщених осіб. 

Просимо Вас припинити рейдерські та шахрайські схеми, які 

десятиліттями практикуються в нашій державі та прийняти вольове рішення 

про передачу цього, напівзруйнованого підприємства в державну або 

комунальну власність.  

 

З повагою 

Депутати Перечинської міської ради 

 

Звернення прийнято на 1 пленарному засіданні 16 сесії Перечинської 

міської ради 24 березня 2022 року 

 

Міський голова                                                   Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 


