
Порядок денний 

1 пленарного засідання 19 сесії 8 скликання 

Перечинської міської ради  

551. Про надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення. 

552. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

553. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Внесення змін до генерального плану міста Перечин Ужгородського 

району Закарпатської області з поєднанням з детальним планом території 

окремих частин населеного пункту 

554. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у формі аукціону  на земельну ділянку площею 1,0055 га за 

кадастровим номером 2123210100:01:004:0334. 

555. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у формі аукціону  на земельну ділянку площею 0,4231 га за 

кадастровим номером 2123210100:01:004:0333. 

556. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у формі аукціону  на земельну ділянку площею 1,9000 га за 

кадастровим номером 2123283601:01:001:0061. 

557. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у формі аукціону  на земельну ділянку площею 1,9000 га за 

кадастровим номером 2123283601:01:001:0062. 

558. Про надання дозволу на розроблення детального плану території. 

559. Про надання згоди на прийняття в оперативне управління приміщень 

будівлі гуртожитку . 

560. Про затвердження та внесення змін до цільових програм з питань 

розвитку місцевого самоврядування на 2021-2023 роки. 

561. Про прийняття майна в комунальну власність, передачу його в 

оперативне управління та на баланс. 

562. Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної 

власності. 

563. Про встановлення місцевих податків та зборів. 

564. Про затвердження звіту по виконанню бюджету міської територіальної 

громади за I півріччя 2022 року. 

565. 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, 

24.03.2022,30.03.2022, 06.04.2022, 19.04.2022,28.04.2022,12.05.2022, 

23.06.2022 року). 

566. Про внесення змін до Регламенту роботи Перечинської міської ради VIII 

скликання (зі змінами від 15.12.2021, 03.02.2022, 02.03.2022 року). 

567. Різне.  



                                                                                                      
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

19 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 12 липня 2022 року № 551   

         м.Перечин 

 

Про надання в оренду земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

 

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

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення 

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

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури,  

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Колбовському Тарасу Григоровичу, жит. м. Ужгород, вул.***, 

***, земельну ділянку в оренду, кадастровий номер 2123210100:01:004:0352, 

цільове призначення 03.15 - для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови, площею 0,1168 га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Ужанська, 30/15 С строком на 5 років у зв’язку з правом власності на нерухоме 

майно . 

1.1. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди  

земельної ділянки  за кадастровим номером 2123210100:01:004:0352, цільове 

призначення 03.15 - для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови, площею 0,1168 га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Ужанська, 30/15 С строком на 5 років, згідно методики нарахування орендної 

плати за земельні ділянки комунальної власності. 

2. Надати Малош Вікторії Павлівні, жит. м. Перечин, вул. ****, ***, 

Ужгородського району Закарпатської області земельну ділянку в оренду, 

кадастровий номер 2123210100:01:004:0351, цільове призначення 03.15 - для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площею 

0,1638 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Ужанська, 30/2 В строком на 5 

років у зв’язку з правом власності на нерухоме майно . 

2.1. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди     

земельної ділянки  за кадастровим номером 2123210100:01:004:0351, 

цільове призначення 03.15 - для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови, площею 0,1638 га, яка розташована в м. 



Перечин, вул. Ужанська, 30/2 В строком на 5 років, згідно методики 

нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної власності. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 

Міський голова                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

19 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 12 липня 2022 року № 552  

       м.Перечин 

 

Про надання дозволу 

на проведення експертної  

грошової оцінки земельної ділянки 

 

Керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 

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

України «Про оцінку земель», врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування 

та житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Колбовському Тарасу Григоровичу, жит. м. Ужгород, вул. ***, *** 

дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровий номер 2123210100:01:004:0352, цільове призначення 03.15 - 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, 

площею 0,1168 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Ужанська, 30/15 С. 

2. Надати Малош Вікторії Павлівні, жит. м. Перечин, вул. ***, ***, 

Ужгородського району Закарпатської області дозвіл на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровий номер 

2123210100:01:004:0351, цільове призначення 03.15 - для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, площею 0,1638 га, 

яка розташована в м. Перечин, вул. Ужанська, 30/2 В. 

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

питань земельних відносин архітектури та містобудування. 
 

Міський голова                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 

 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

19 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

 

від 12 липня 2022 року № 553  

       м.Перечин 
 

Про надання дозволу на розроблення  

містобудівної документації «Внесення 

змін до генерального плану міста Перечин Ужгородського району 

Закарпатської області з поєднанням з детальним планом  

території окремих частин населеного пункту 

 

  Заслухавши інформацію начальника відділу  містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою - 

Годованого В.І., що у зв’язку із численними зверненнями громадян міста 

Перечин є необхідність внесення змін до генерального плану міста Перечин з 

поєднанням з детальним планом території окремих частин населеного пункту, 

відповідно ст.ст. 26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 6, 16, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності » і ст.12 Закону України «Про основи містобудування», враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг, містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Виконавчому комітету Перечинської міської ради Закарпатської 

області дозвіл на розроблення містобудівної документації «Внесення змін до 

Генерального плану міста Перечин Ужгородського району Закарпатської 

області з поєднанням з детальним планом території окремих частин населеного 

пункту». 

2. Замовником на виконання робіт з розроблення містобудівної документації 

визначити сертифіковану проектну організацію. 



3. Фінансування робіт по внесенню змін до Генерального плану  міста Перечин 

Ужгородського району Закарпатської  області з поєднанням з детальним 

планом території окремих частин населеного пункту здійснити за кошти 

Перечинської міської ради та інших джерел не заборонених законодавством. 

4.Забезпечити проведення процедури громадських слухань проекту «Внесення 

змін до Генерального плану з поєднанням з детальним планом території 

окремих частин населеного пункту міста Перечин Ужгородського району 

Закарпатської  області» у відповідності до чинного законодавства. 

5. Погоджений проєкт «Внесення змін до Генерального плану міста поєднанням 

з детальним планом території окремих частин населеного пункту міста Перечин 

Ужгородського району Закарпатської  області» відповідно чинного 

законодавства подати на затвердження сесії 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 

19 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 12 липня 2022 року №554  

      м.Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди 

шляхом проведення земельних торгів у формі 

аукціону  на земельну ділянку площею 1,0055 га 

за кадастровим номером 2123210100:01:004:0334 

 

З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12, 134-139 Земельного кодексу України з 

метою продажу земельної ділянки на земельних торгах, керуючись статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № 1 - кадастровий номер 

2123210100:01:004:0334, площею  1,0055 га, що розташована за адресою: м. 

Перечин, вул. М.Кулі (вул. Колгоспна) Ужгородського району 

Закарпатської області, Перечинська міська рада, категорія земель – землі 

рекреаційного призначення – 07.02- для будівництва та обслуговування 

об’єктів фізичної культури і спорту для продажу права оренди на земельних 

торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює розміру 

річної орендної плати, а саме 3 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати за земельні 

ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт індексації, що 

становить 17 525,87 грн. 

3. Строк оренди  встановити терміном на 10 років. 

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної 

ділянки становить 1% від стартової ціни лоту. 

6. Встановити особливі умови продажу права оренди земельної ділянки: 



6.1. Переможець  земельних торгів може змінювати цільове призначення 

земельної ділянки на землі житлової та громадської забудови. 

7. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором електронного 

майданчика, підключеного до електронної торгової системи для проведення 

та організацію торгів, відповідно до пункту 2 статті 135 Земельного кодексу 

України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону, відповідно до 

п.5 ст. 135 ЗКУ, п.5 ст. 136 ЗКУ, на виконання п.31 ст.137 ЗКУ: 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Виконати умови пункту 6 даного рішення. 

9.1.3. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити винагороду 

Оператору електронного майданчика. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка підлягає 

продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2022 у разі продажу права 

оренди. 

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 

19 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 12 липня 2022 року №555  

       м.Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди 

шляхом проведення земельних торгів у формі 

аукціону  на земельну ділянку площею 0,4231 га 

за кадастровим номером 2123210100:01:004:0333 

 

З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12, 134-139 Земельного кодексу України з 

метою продажу земельної ділянки на земельних торгах, керуючись статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № 1 - кадастровий номер 

2123210100:01:004:0333, площею  0,4231 га, що розташована за адресою: 

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

Закарпатської області, Перечинська міська рада, категорія земель – землі 

рекреаційного призначення – 07.02- для будівництва та обслуговування 

об’єктів фізичної культури і спорту для продажу права оренди на 

земельних торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює розміру 

річної орендної плати, а саме 3 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт 

індексації, що становить 7 374,63 грн. 

3. Строк оренди  встановити терміном на 10 років. 

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки становить 1% від стартової ціни лоту. 

6. Встановити особливі умови продажу права оренди земельної ділянки: 



6.1. Переможець  земельних торгів може змінювати цільове призначення 

земельної ділянки на землі житлової та громадської забудови. 

7. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором 

електронного майданчика, підключеного до електронної торгової системи 

для проведення та організацію торгів, відповідно до пункту 2 статті 135 

Земельного кодексу України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону, відповідно до 

п.5 ст. 135 ЗКУ, п.5 ст. 136 ЗКУ, на виконання п.31 ст.137 ЗКУ: 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Виконати умови пункту 6 даного рішення. 

9.1.3. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити винагороду 

Оператору електронного майданчика. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2022 у разі 

продажу права оренди. 

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 

19 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 12 липня 2022 року №556  

      м.Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди 

шляхом проведення земельних торгів у формі 

аукціону  на земельну ділянку площею 1,9000 га 

за кадастровим номером 2123283601:01:001:0061 

 

З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12, 134-139 Земельного кодексу України з 

метою продажу земельної ділянки на земельних торгах, керуючись статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № 1 - кадастровий номер 

2123283601:01:001:0061, площею  1,9000 га, що розташована за адресою: 

с. Сімер, урочище «Вусяниці» Ужгородського району Закарпатської 

області, Перечинська міська рада, категорія земель – землі громадської 

забудови – 03.08- для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування для продажу права 

оренди на земельних торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює розміру 

річної орендної плати, а саме 3 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт 

індексації, що становить 120 748,80 грн. 

3. Строк оренди  встановити терміном на 10 років.  

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки становить 1% від стартової ціни лоту. 

6. Встановити особливі умови продажу права оренди земельної ділянки: 



6.1. Переможець  земельних торгів може змінювати цільове призначення 

земельної ділянки на землі житлової та громадської забудови. 

7. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором 

електронного майданчика, підключеного до електронної торгової системи 

для проведення та організацію торгів, відповідно до пункту 2 статті 135 

Земельного кодексу України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону, відповідно до 

п.5 ст. 135 ЗКУ, п.5 ст. 136 ЗКУ, на виконання п.31 ст.137 ЗКУ: 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Виконати умови пункту 6 даного рішення. 

9.1.3. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити винагороду 

Оператору електронного майданчика. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка підлягає 

продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2022 у разі продажу 

права оренди. 

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 

19 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 12 липня 2022 року №557  

         м.Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди 

шляхом проведення земельних торгів у формі 

аукціону  на земельну ділянку площею 1,9000 га 

за кадастровим номером 2123283601:01:001:0062 

 

З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12, 134-139 Земельного кодексу України з 

метою продажу земельної ділянки на земельних торгах, керуючись статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № 1 - кадастровий номер 

2123283601:01:001:0062, площею  1,9000 га, що розташована за адресою: 

с. Сімер, урочище «Вусяниці» Ужгородського району Закарпатської 

області, Перечинська міська рада, категорія земель – землі громадської 

забудови – 03.08- для будівництва та обслуговування об'єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування для 

продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює 

розміру річної орендної плати, а саме 3 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати 

за земельні ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт 

індексації, що становить 120 748,80  грн. 

3. Строк оренди  встановити терміном на 10 років.  

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки становить 1% від стартової ціни лоту. 

6. Встановити особливі умови продажу права оренди земельної ділянки: 



6.1. Переможець  земельних торгів може змінювати цільове призначення 

земельної ділянки на землі житлової та громадської забудови. 

7. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором 

електронного майданчика, підключеного до електронної торгової 

системи для проведення та організацію торгів, відповідно до пункту 2 

статті 135 Земельного кодексу України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону, відповідно 

до п.5 ст. 135 ЗКУ, п.5 ст. 136 ЗКУ, на виконання п.31 ст.137 ЗКУ: 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Виконати умови пункту 6 даного рішення. 

9.1.3. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити винагороду 

Оператору електронного майданчика. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2022 у разі 

продажу права оренди. 

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 

19 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 12 липня 2022 року №558  

      м.Перечин 
 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території 

 

 Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави 

чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 

22 Земельного кодексу України, 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 Виконавчому комітету Перечинської міської ради Закарпатської 

області дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки, 

яка розташована в с. Зарічево, вул. Миру для будівництва і обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій – 03.04. 

1.1.Визначити: 

1.1.1.Замовником розроблення детального плану території – Перечинську 

міську раду Закарпатської області. 

1.1.2. Відповідального за розроблення та фінансування детального плану 

території – Релігійну громаду християн віри Євангельської п’ятидесятників 

c.Зарічево (код ЄДРПОУ 36005333) . 

1.1.3. Релігійній громаді християн віри Євангельської п’ятидесятників 

c.Зарічево(код ЄДРПОУ 36005333)  згідно чинного законодавства визначити 

ліцензовану проектну організацію – розробника детального плану території для 

укладення відповідного договору, сприяти в організації проведення 

громадських слухань детального плану території. 

 

2. Перечинській міській раді забезпечити проведення громадських слухань 

детального плану території. 

3.Розроблений і погоджений в установленому законодавством порядку 

детальний план території подати на затвердження у Перечинську міську 

раду. 



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  

19 сесії VІIІ скликання  

РІШЕННЯ 

 

 

від 12 липня  2022 року № 559 

      м.Перечин 

 

Про надання згоди на прийняття  

в оперативне управління приміщень  

будівлі гуртожитку  

 

  

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

Україні», ст.134, ст.137 Господарського кодексу України, керуючись Законом 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» 

міська рада: 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на прийняття в оперативне управління групи приміщень 

гуртожитку, площею 1146,9 кв.м, що знаходяться в будівлі за адресою: с.Сімер, 

вул.Будівельників, 8 для формування фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб.   

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

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

комунального господарства (Голова комісії:Баєв Є.О.). 

 

 

Міський голова                                                             Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

19 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 12липня 2022 року № 560 

          м.Перечин 

 

Про затвердження та внесення змін 

до цільових програм з питань розвитку 

місцевого самоврядування на 2021-2023 роки 

 

Відповідно до норм статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положенням 

Бюджетного кодексу України, міська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Затвердити «Програму заходів національного спротиву Перечинської 

міської територіальної  громади на 2022-2023 роки» згідно Додатку 1 до даного 

рішення. 

2. Внести зміни у «Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту 

Перечинської міської об’єднаної територіальної громади, а також зміцнення 

матеріально-технічної бази ДПРЧ - 1 Управління ДСНС України у 

Закарпатській області на 2021 – 2023 роки» затверджену рішенням 1 

пленарного засідання 6 сесії Перечинської міської ради VIIІ скликання № 154 

від 08.04.2021 року( Додаток 5), та викласти її в новій редакції згідно Додатку 2 

до даного рішення. 

3. Внести зміни у «Програму організації та забезпечення територіальної 

оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного 

виховання населення Перечинської міської територіальної громади на 2022 – 

2025 роки» затверджену рішенням 11 сесії Перечинської міської ради VIIІ 

скликання № 500 від 16.02.2022 року та викласти її в новій редакції, згідно 

Додатку 3 до даного рішення. 

4. Внести зміни у «Програму безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 

за певними категоріями захворювань мешканцям Перечинської ОТГ на 2021-

2023 роки» затверджену рішенням 1 пленарного засідання 2 сесії Перечинської 

міської ради VIIІ скликання № 61 від 17.12.2020 року (Додаток 7) та викласти її 

в новій редакції, згідно Додатку 4 до даного рішення. 



5. Внести зміни у «Програму фінансової підтримки заходів у сфері 

соціального захисту вразливих верств населення Перечинської міської 

територіальної громади на 2021 - 2023 роки» затверджену рішенням 1 

пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради VIIІ скликання № 61 від 

17.12.2020 року (Додаток 4) та викласти її в новій редакції, згідно Додатку 5 до 

даного рішення. 

6. Внести зміни у «Програму компенсації пільгових перевезень окремих 

категорій громадян (мешканців Перечинської міської територіальної громади) 

на залізничному транспорті приміського сполучення на 2021-2023 роки» 

затверджену рішенням 1 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської 

ради VIIІ скликання № 61 від 17.12.2020 року (Додаток 27) та викласти її в 

новій редакції, згідно Додатку 6 до даного рішення. 

7. Внести зміни у «Програму ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування державного та місцевого значення в Перечинській 

міській територіальній громаді на 2021-2023 роки» затверджену рішенням 1 

пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради VIIІ скликання № 61 від 

17.12.2020 року ( зі змінами від 15.12.2021 року) та викласти її в новій редакції, 

згідно Додатку 7 до даного рішення. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на апарат міської ради 

та постійну комісію з планування бюджету,соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (Кравець В.В.). 

 

Міський голова                                                                   Іван ПОГОРІЛЯК 



Додаток 1  

до рішення 1 пленарного засідання  

19 сесії 8 скликання  

Перечинської міської ради 

№ 560 від 12 липня 2022 року 

 

Програма 

заходів національного спротиву  

Перечинської міської територіальної громади  

на 2022 -2023 роки 

 

 

ПАСПОРТ 

Програми заходів національного спротиву Перечинської міської 

територіальної громади на 2022-2023 роки 

 

1. Ініціатор розробки 

Програми  

Перечинська міська рада 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада 

3. Відповідальний 

виконавець Програми 

Перечинська міська рада, відділ освіти, 

культури, сімї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради, відділ охорони 

здоровя, соціального захисту населення 

Перечинської міської ради.  

4. Учасники Програми Перечинська міська рада, Перший відділ 

Ужгородськаго РТЦК та СП, відділ освіти, 

культури, сімї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради, відділ охорони 

здоровя, соціального захисту населення 

Перечинської міської ради  підрозділи 

територіальної оборони, добровольчих 

формувань територіальної оборони, сил 

опору, підрозділи ЗСУ 

5. Термін реалізації 

Програми 

2022-2023 роки 

6. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Перечинської міської 

територіальної громади, інші джерела не 

заборонені законодавством 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього 

8500,0 тис.грн. 

 



І. Загальна частина 

 

Програма заходів національного спротиву Перечинської міської 

територіальної  громади на 2022-2023 роки (далі – Програма) розроблена у 

відповідності із Законами України «Про оборону України», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

основи національного спротиву».  

Прийняття Програми обумовлене необхідністю розв’язання нагальних 

проблем забезпечення виконання вимог Закону України «Про основи 

національного спротиву». 

 

ІІ. Мета Програми  

 

Метою Програми є забезпечення державного суверенітету та незалежності 

України, підвищення обороноздатності держави, зокрема, забезпечення 

готовності до проведення заходів територіальної оборони та підготовки 

громадян України до національного спротиву.  

 

Рух опору як складова національного спротиву формує осередки руху 

опору та здійснює їх підготовку та забезпечення. 

Не менш важливим є завдання підготовки громадян України до 

національного спротиву, зокрема: 

- сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності 

виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, 

незалежності та територіальної цілісності України; 

- військово-патріотичне виховання громадян України; 

- підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення 

(воєнних) бойових дій. 

 

Головним пріоритетом та принципом реалізації цієї Програми є підтримка 

та забезпечення матеріально-технічними засобами військових частин Збройних 

Сил України та підрозділів територіальної оборони, добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил опору. 

 



ІІІ. Завдання і заходи програми 

№п/п Зміст заходу Виконавці Загальні обсяги 

фінансування 

Джерела  

фінансування 

2022 рік 2023 рік 

1. Придбання продуктів харчування, медикаментів, 

лікарських засобів, перев’язувальних матеріалів, 

турнікетів медичних, підсумок для аптечок, 

комп’ютерної та оргтехніки і її складових, 

предметів та матеріалів для підрозділів 

територіальної оборони, добровольчих 

формувань територіальної оборони, сил опору, 

підрозділів ЗСУ, РТЦК та СП 

Перечинська міська рада, 

відділ охорони здоровя, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

500.0  Бюджет Перечинської 

територіальної громади 

2. Придбання будівельних матеріалів, інструментів, 

запасних частин до автомобільної техніки, шин, 

дисків, колес, предметів та матеріалів для 

облаштування об’єктів для підрозділів 

територіальної оборони, добровольчих 

формувань територіальної оборони, сил опору, 

підрозділів ЗСУ, РТЦК та СП у пунктах дислокації, 

блок-постів, функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури, захисних споруд, вогневих 

позицій 

Перечинська міська рада 500,0  Бюджет Перечинської 

територіальної громади 

3. Забезпечення перевезення вантажу гуманітарної 

допомоги, особового складу підрозділів 

територіальної оборони, добровольчих 

формувань територіальної оборони, сил опору, 

Перечинська міська рада 500,0  Бюджет Перечинської 

територіальної громади 



підрозділів ЗСУ, РТЦК та СП працівників критичної 

інфраструктури до місць виконання практичних 

дій, в тому числі придбання паливно-мастильних 

матеріалів та оплата електроенергії. 

4. Проведення капітального та поточного ремонту 

приміщень та будівель в яких розміщуються 

підрозділи територіальної оборони, добровольчі 

формування територіальної оборони, сили опору, 

підрозділи ЗСУ, РТЦК та СП 

Перечинська міська рада, 

відділ охорони здоровя, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

2000,0  Бюджет Перечинської 

територіальної громади 

5. Придбання вживаних транспортних засобів( 

автомобілів, екскаваторів,тракторів, спец. техніки) 

для потреб територіальної оборони, 

добровольчих формувань територіальної 

оборони, сил опору, підрозділів ЗСУ, РТЦК та СП 

Перечинська міська рада,  3000,0  Бюджет Перечинської 

територіальної громади 

6. Придбання військового спорядження, форменого 

одягу, спецодягу, усіх видів обмундирування, 

засобів індивідуального захисту (шоломів, 

бронежилетів, розгрузочних жилетів та іншого 

спеціального екіпірування), захисного одягу, 

взуття, оптичних стрілецьких приладів та 

комплектуючих до них, засобів радіозв’язку, 

мобільного зв’язку (в тому числі спеціального 

призначення), квадрокоптерів, генераторів 

придбання паливно-мастильних матеріалів для 

потреб територіальної оборони, добровольчих 

формувань територіальної оборони, сил опору, 

Перечинська міська рада 2000,0  Бюджет Перечинської 

територіальної громади 



підрозділів ЗСУ, РТЦК та СП. 

 

 Разом  8500,0   

 

 



IV. Строки виконання програми 

 

Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом пріоритетного їх 

фінансування з бюджету територіальної громади та інших, не заборонених 

законодавством України, джерел. 

Зазначені заходи передбачається реалізувати протягом 2022-2023 років. 

 

V. Фінансове забезпечення 

 

 Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок 

коштів бюджету Перечинської міської територіальної громади в межах 

можливостей його дохідної  частини, виходячи з конкретних завдань, а також 

за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  

Обсяги фінансування Програми можуть змінюватись (коригуватись) в 

межах наявних фінансових ресурсів.  

 

VI. Координація та контроль  

 

Контроль за виконанням Програми здійснюює постійна комісія з 

планування бюджету,соціально-економічного розвитку та інвестицій. 

 

 

 

Секретар міської ради                                          Галина ГАЄВСЬКА 
  



Додаток 2  

до рішення 1 пленарного засідання  

19 сесії 8 скликання  

Перечинської міської ради 

№ 560 від 12 липня 2022 року 

 

 

ПРОГРАМА 

розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської 

міської територіальної громади, а також зміцнення матеріально-

технічної бази 7 ДПРЧ (м. Перечин) 1 ДПРЗ Головного управління 

ДСНС України у Закарпатській області 

на 2021 – 2023 роки 

 

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту 

Перечинської міської територіальної громади, а також зміцнення 

матеріально-технічної бази 7 ДПРЧ (м. Перечин) 1 ДПРЗ Головного 

управління ДСНС України у Закарпатській області на 2021 – 2023 роки (далі 

– Програма) розроблена на основі реалізації завдань, визначених Законом 

України від 7 червня 2012 року № 4909-VІ «Про загальнодержавну цільову 

програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру», Кодексом цивільного захисту 

України, та на виконання розпорядження обласної державної адміністрації № 

320 від 23.06.2020 року Про «Програму забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2021-2023 роки 

схваленою Закарпатською обласною радою, дванадцята сесія сьомого 

скликання №1831 від 01 жовтня 2020 року.  

Основним принципом Програми є дотримання загальнодержавних 

інтересів, що досягаються шляхом формування системи взаємоузгоджених 

заходів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на 

загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, спрямованих на 

розв’язання проблеми ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і пожеж, їх 

попередження, охорону життя і здоров’я людей. 

 

1. Загальні положення Програми 

Розробці цієї Програми передував аналіз таких напрямів: розвитку 

цивільного захисту, пожежної безпеки, запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації, аварійно-рятувального обслуговування, який 

здійснювався через вивчення стану справ на території Перечинської міської 

об’єднаної територіальної громади та виявлення проблем. 



На основі проведеного аналізу висвітлено проблемні питання та 

недоліки, які можуть бути вирішені за участі органів державної влади і 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності, виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів та 

фінансових можливостей. 

Програма – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами 

реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем 

деталізації, який вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів 

розвитку і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних, 

організаційно-господарських та інших умов розвитку системи цивільного 

захисту, забезпечення пожежної безпеки, запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації. 

Паспорт Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту 

Перечинської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 1 до 

Програми). 

 

2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

Актуальність проблеми забезпечення техногенної та природної 

безпеки населення і територій зумовлена тенденцією зростання кількості 

пожеж, які наносять шкоду населенню і територіям, збитки господарському 

комплексу. 

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил 

цивільного захисту на даний час не відповідає сучасним вимогам. З 4 

одиниць техніки, якою оснащено підрозділ 7 ДПРЧ (м. Перечин) 1 ДПРЗ 

Головного управління ДСНС України у Закарпатській області в районі, 2 

експлуатуються понад 30 років, 1 експлуатується понад 14 років та 1 

експлуатується 4 роки. Наявність сучасних видів техніки та засобів 

оперативного реагування становить 25 відсотків. 

Стан протипожежного водопостачання у населених пунктах потребує 

покращення. Від необхідної кількості та справності джерел протипожежного 

водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші 

надзвичайні ситуації і події, можливість уникнути людських жертв і значних 

матеріальних збитків. Відсутність справних джерел протипожежного 

водопостачання призводить до того, що понад 45 відсотків пожеж 

ліквідовується із залученням додаткових сил та засобів, а це збільшує 

масштаб пожежі, час та фінансові витрати на її ліквідацію. 

Протягом 2020 року Перечинською міською об’єднаною 

територіальною громадою на капітальне будівництво та модернізацію 

пожежно-рятувальної служби, кошти не виділялися. 



Зазначені проблеми вимагають необхідності формування інших 

підходів до заходів протидії аваріям, катастрофам, негативним природним 

умовам на рівні комплексного підходу до наявних форм і методів 

забезпечення безпеки населення і територій, техногенним та природним 

надзвичайним ситуаціям. 

Враховуючи, що кожна із вищерозглянутих проблем вимагає 

необхідного рівня координації дій та концентрації ресурсів, вирішення 

завдань щодо зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і подій 

може бути досягнуто завдяки ресурсному забезпеченню Програми розвитку 

та удосконалення цивільного захисту Перечинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 – 2023 роки (додаток 2 до Програми). 

 

3. Мета Програми 

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення 

рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких 

ситуацій. 

 

4. Шляхи і засоби вирішення проблем, строки 

та етапи виконання Програми 

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами: 

1) запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних 

ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним 

техногенним та екологічним станом; 

2) підвищення ефективності оперативного та комплексного 

реагування на надзвичайні ситуації; 

3) створення ефективної багаторівневої системи управління 

діяльністю суб’єктів господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки; 

4) приведення протипожежного стану об’єктів у відповідність до 

вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної 

безпеки; 

5) здійснення заходів із забезпечення пожежної безпеки, у тому числі 

на об’єктах з масовим перебуванням людей, потенційно-небезпечних 

об’єктах, поліпшення стану протипожежного водопостачання та під’їзних 

шляхів; 

6) зниження ризику виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з 

пожежами, зменшення впливу небезпечних факторів пожеж на навколишнє 

природне середовище; 



7) зменшення кількості пожеж, загиблих і травмованих людей, 

економічних втрат та матеріальних збитків; 

Виконання Програми здійснюється протягом трьох років. 

 

5. Завдання та результативні показники Програми 

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до 

Програми. 

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити 

населення і територію Перечинської міської об’єднаної територіальної 

громади, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити 

рівень готовності пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних служб до 

дій за призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій та пожеж, 

покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити 

аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захищати навколишнє 

природне середовище та локалізовувати зони впливу шкідливих і 

небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф. 

У результаті підвищення фахового рівня рятувальників та посадових 

осіб об’єктів, поліпшення організації аварійно-рятувальних робіт та 

технічного до оснащення аварійно-рятувальної служби, розвитку 

матеріальної бази забезпечуватиметься повний обсяг заходів із реагування і 

попередження надзвичайних ситуацій та подій на території Перечинської 

міської об’єднаної територіальної громади, оповіщення людей, зниження 

нещасних випадків та створенню безпечних умов для відпочинку громадян. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             Галина Гаєвська 

 

 

 

 

  



Додаток 1 

До Програми 

 

ПАСПОРТ 

розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської 

міської територіальної громади, а також зміцнення матеріально-

технічної бази 7 ДПРЧ (м. Перечин) 1 ДПРЗ Головного управління 

ДСНС України у Закарпатській області 

на 2021 – 2023 роки 

 

Найменування 

Програми 

ПАСПОРТ розвитку та удосконалення цивільного 

захисту Перечинської міської територіальної громади, 

а також зміцнення матеріально-технічної бази 7 ДПРЧ 

(м. Перечин) 1 ДПРЗ Головного управління ДСНС 

України у Закарпатській області 

на 2021 – 2023 роки 

 

Підстава для 

розроблення 

Програми 

Закон України від 7 червня 2012 року № 4909-VІ «Про 

Загальнодержавну цільову програму захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру», розпорядження обласної 

державної адміністрації №320 від 23.06.2020 року Про 

«Програму забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки на території Закарпатської області на 2021-

2023 роки  

Ініціатори 

розроблення 

Програми 

1 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у 

Закарпатській області, Перечинська міська  

територіальна громада 

Розробник Програми 1 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у 

Закарпатській області 

Відповідальний 

виконавець Програми 

Перечинська міська територіальна громада, 

 1 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у 

Закарпатській області 

Виконавці Програми Структурні підрозділи Перечинської міської  

територіальної громади 

Строки реалізації 

Програми 

Протягом трьох років (2021 – 2023 роки) 

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Бюджет Перечинської міської об’єднаної 

територіальної громади, спільно із обласним та 

районним бюджетом. 



Програми 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми 

2700,0 тис. гривень 

У тому числі 

бюджетних коштів: 
2700,0 тис. гривень 

Основні джерела 

фінансування 

Програми 

Обласний, районний та місцевий бюджет. 

 

 

Секретар міської ради                                                             Галина Гаєвська 

  



Додаток 2 

до Програми 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

для виконання Програми 

Роки виконання 

Всього витрат на 

виконання 

Програми, 

тис. гривень 

2021 2022 2023 2021 – 2023 роки 

1 2 3 4 5 

Обсяг ресурсів всього, у 

тому числі: 
410,0 1180,0 1110,0 2700,0 

Перечинської міської 

територіальної громади 
410.0 1180,0 1110,0 2700,0 

 

Секретар міської ради                                                             Галина Гаєвська 

 

 



                                                                                                                                                               Додаток до Програми 3 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

 

№ 

з/

п 

Найменува

н-ня 

напряму 

діяльності 

(пріоритетн

і завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

н-ня 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. гривень 

Очікуван

ий 

результа

т 

всьог

о, 

тис. 

гриве

нь: 

у тому 

числі за роками, 

тис. гривень 

 

в
сь

о
го

: за роками 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 
 

2
0
2

1
 

2
0
2

2
 

2
0
2

3
 

 

1. 

Організацій

-не 

забезпечен

ня 

пожежної 

безпеки 

1.1.Створення 

підрозділу 

місцевої пожежної 

охорони. 
1 - 1 - 

Перечинська 

міська 

об’єднана 

територіальн

а громада 

Місцевий 

бюджет 

630,0 - 630,0 - 

 

1.2.Придбання 

пожежного 

автомобіля 
1 - - 1 

Перечинська 

міська 

об’єднана 

територіальн

а громада 

Місцевий 

бюджет 

360,0 - - 360,0 

 



  1.3.Забезпечення 

майном і 

спорядженням для 

виконання завдань 

із гасіння пожеж 

та рятування 

людей 

(спеціальний одяг 

та спорядження 

пожежного, 

засобів зв’язку, 

засобів 

індивідуального 

захисту, речового 

майна) 

1   1 

Перечинська 

міська 

об’єднана 

територіальн

а громада 

Місцевий 

бюджет 

340,0 - - 340,0 

 

2. Забезпечен

ня розвитку 

матеріальн

о-технічної 

бази 7 

ДПРЧ 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

2.1.Закупівля 

автомобільних 

запчастин для 

пожежно-

рятувальної 

техніки  

3 1 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській 

області 

Місцевий 

бюджет 

75,0 25,0 25,0 25,0 

 

2.2. Закупівля 

паливно-

мастильнихматері

алів 

3 1 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

Місцевий 

бюджет 
180,0 60,0 60,0 60,0 

 



ській 

області 

ській 

області 

2.3.Закупівля 

костюм 

(літній/зимовий) 

повсякденний 

робочий 

2 - 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській 

області 

Місцевий 

бюджет 

260,0 - 100,0 160,0 

 

2.4.Закупівля 

спеціального 

бойового одягу 

пожежного 
2 - 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській 

області 

Місцевий 

бюджет 

80,0 - 40,0 40,0 

 

  2.5Закупівля 

засобів малої 

механізації 
3 1 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській 

області 

Місцевий 

бюджет 

180,0 60,0 60,0 60,0 

 

2.6.Закупівля 

пожежних рукавів 

різного діаметру 3 1 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській 

Місцевий 

бюджет 

120,0 40,0 40,0 40,0 

 



області 

2.7.Закупівля 

комплексу 

електронних та 

механічних 

пристроїв 

3 1 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській 

області 

Місцевий 

бюджет 

75,0 25,0 25,0 25,0 

 

  2.8 Поточний 

ремонт покрівлі 

будівлі 7 ДПРЧ 

(м. Перечин)  

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України у 

Закарпатській 

області. 

2 1 1 - 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській 

області 

Місцевий 

бюджет 

400,0 200,0 200,0 - 

 

Обсяг ресурсів всього, у тому числі: 2700,

0 
410,0 1180,0 1110,0  

Місцевий бюджет Перечинської міської об’єднаної територіальної громади  2700,

0 
410,0 1180,0 1110,0  

 

Секретар міської ради                                                                                                                                     Галина Гаєвська 

  



 

Додаток 3  

до рішення 1 пленарного засідання  

19 сесії 8 скликання  

Перечинської міської ради 

№ 560 від 12 липня 2022 року 

 

 

ПРОГРАМА  

організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову 

військову службу та військово-патріотичного виховання населення 

Перечинської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки 

 

Вступ 

 

Програму організації та забезпечення територіальної оборони, призову на 

строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення 

Перечинської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки (далі – 

Програма) розроблено на основі реалізації завдань, визначених статтями 14, 15 

Закону України від 06 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону України» (зі 

змінами), Закону України «Про Збройні Сили України», рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року «Про нову 

редакцію Воєнної доктрини України», введеного в дію Указом Президента 

України від 24 вересня 2015 року № 555/2015, Положення про територіальну 

оборону України, введеного в дію Указом Президента України від 23 вересня 

2016 року № 406/2016, спільної директиви Міністерства оборони України та 

Генерального штабу Збройних Сил України від 30 січня 2018 року № Д-322/1/1 

дск «Про проведення організаційних заходів у Збройних Силах України». 

Основним принципом Програми є сприяння обороноздатності та 

мобілізаційної готовності держави, надання допомоги у матеріально-технічному 

забезпеченні. 

1.Загальні положення  

Програму розроблено на основі пропозицій Міністерства оборони України, 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про 

подальший розвиток шефства над військовими частинами та установами, 

сприяння виконанню завдань, які покладені на Закарпатський обласний 

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 

Програма – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами 

реалізації комплекс заходів із надання шефської допомоги, спрямованих на 

створення правових, фінансових, економічних та інших умов сприяння 

функціонуванню військових формувань, для якісного здійснення ними оборони 

країни. 



Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми. 

 

2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

 

Розробленню Програми передував аналіз виконання таких завдань:  

забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади 

в особливий період, оперативного розгортання військ (сил), посилення охорони 

об’єктів 1 та 2 груп регіонального та місцевого значення, боротьба з диверсійно-

розвідувальними силами та незаконно утвореними озброєними формуваннями; 

виконання вимог Закону України від 05 березня 1992 року № 2232-XII «Про 

військовий обов’язок і військову службу» (зі змінами) щодо забезпечення 

проведення заходів із призову громадян України на строкову військову службу; 

реформування Закарпатського обласного військового комісаріату у 

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної 

підтримки (далі ОТЦК та СП); 

забезпечення виконання заходів із мобілізаційної підготовки та 

мобілізаційно-оборонної роботи, налагодження чіткої системи військового 

обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення 

мобілізації. 

На основі проведеного аналізу висвітлено проблемні питання та недоліки, 

які можуть бути вирішені за участі органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування області, районів, підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності, виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів та 

фінансових можливостей. 

Проблемним також залишається стан засобів зв’язку та забезпечення 

засобами автоматизованого управління підрозділів Закарпатського обласного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки і проведення 

поточного ремонту майнового комплексу. 

Зазначені проблеми зумовлюють необхідність формування інших підходів 

до матеріально-технічного забезпечення та підготовки Закарпатського обласного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Враховуючи, що кожна із розглянутих вище проблем вимагає належного 

рівня координації дій та концентрації ресурсів області, вирішення завдань щодо 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення може бути досягнуто завдяки 

повному виконанню ресурсного забезпечення Програми. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є забезпечення державного суверенітету та незалежності 

України, зокрема: відмобілізування, формування за штатом воєнного часу та 

здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підготовки 

підрозділів територіальної оборони, які формуються на території Закарпатської 

області, організація проведення призову громадян України на строкову 

військову службу та військово-патріотичної роботи щодо проходження 

громадянами військової служби у Збройних Силах України, мобілізаційної 



підготовки та мобілізаційно-оборонної роботи, налагодження чіткої системи 

військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для 

проведення мобілізації.  

 

4. Шляхи і способи розв’язання проблем, строки 

та етапи виконання Програми 

 

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо підготовки 

особового складу, забезпечення його матеріально-технічними засобами, а саме: 

створення польового табору для розміщення та підготовки особового 

складу підрозділу територіальної оборони; 

забезпечення особового складу необхідними матеріально-технічними 

засобами; 

виконання заходів з підготовки підрозділів; 

проведення навчальних зборів (занять) з військовозобов’язаними, які 

призначені до підрозділів територіальної оборони (забезпечення пально-

мастильними матеріалами, виготовлення мішеней, перевезення особового 

складу, створення навчально-матеріальної бази для проведення навчань з 

особовим складом підрозділів територіальної оборони; 

забезпечення роботи посадових осіб штабу зони територіальної оборони 

необхідними засобами зв’язку, персональними комп’ютерами та переміщення 

оперативного складу на визначені пункти управління; 

проведення поточного ремонту будівель ОТЦК та СП, обслуговування 

газової котельні, системи опалення та їх поточний ремонт; 

придбання оргтехніки, компʼютерної техніки (у тому числі програмного 

забезпечення, яке передбачене разом з придбанням компʼютерної техніки), 

активного мережевого та телекомунікаційного обладнання, придбання меблів; 

обладнання будівлі ТЦК СП;  

виконання заходів з призову громадян України на строкову військову 

службу та проведення військово-патріотичної роботи щодо проходження 

громадянами військової служби у Збройних Силах України, з підготовки 

відповідних підрозділів; 

здійснення перевезення військовозобов’язаних (резервістів) до місць 

проведення навчальних зборів; 

проведення навчальних зборів (занять) з військовозобов’язаними, які 

призначені до підрозділів територіальної оборони (перевезення особового 

складу); 

забезпечення матеріальними засобами для організації та ведення 

військового обліку резервістів. 

Виконання Програми здійснюється протягом чотирьох років. 

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу: 

здійснити обладнання польового табору, забезпечити особовий склад 

необхідними матеріально-технічними засобами, якісну підготовку 

військовозобов’язаних, які призначені до підрозділів територіальної оборони, 

обладнання Закарпатського обласного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки; 



забезпечити особовий склад необхідними матеріально-технічними 

засобами, якісне виконання Закону України від 05 березня 1992 року № 2232-XII 

на території Закарпатської області. 

Фінансування видатків, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством, наведених у додатку 2 до Програми. 

 

5. Завдання та результативні показники Програми: 

 

1. Створення польового табору. 

Дообладнання наметів для проживання особового складу (закупівля печей 

для обігріву палаток, генераторів для освітлення польового табору, бензопил, 

мотокос бензинових, обладнання настилів для відпочинку особового складу, 

освітлення місць загального користування, місць для зберігання майна, 

інженерне обладнання польового табору.   

Закупівля сучасних засобів зв’язку. 

Проведення зборів з військовозобов’язаними, які призначені до підрозділів 

територіальної оборони, навчальних зборів (занять) з військовозобов’язаними, 

які призначені до підрозділів територіальної оборони. 

Передбачається, що реалізація основних завдань Програми дасть змогу 

гарантовано здійснити створення польового табору, забезпечити особовий склад 

необхідними матеріально-технічними засобами, необхідну підготовку 

військовозобов’язаних, які призначені до підрозділів територіальної оборони. 

2. Забезпечення роботи посадових осіб штабу зони територіальної оборони.  

Виконання завдання потребує фінансування з обласного бюджету для 

забезпечення посадових осіб штабу зони територіальної оборони № 4 

(Закарпатська область) необхідними засобами зв’язку, персональними 

комп’ютерами, що дасть змогу посадовим особам штабу зони гарантовано 

здійснити управління підрозділами територіальної оборони під час виконання 

завдань територіальної оборони із: 

посилення охорони державного кордону, важливих об’єктів і комунікацій; 

забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади; 

боротьби з диверсійними силами, незаконно утвореними озброєними 

формуваннями; 

комендантської служби у зоні (районі) відповідальності, що потребує 

високої підготовки військовозобов’язаних, які призначені до підрозділів 

територіальної оборони. 

3. Матеріально технічне забезпечення ОТЦК та СП проведення поточних 

ремонтних робіт будівлі і приміщень, оснащення необхідними засобами для 

здійснення функціонування та виконання завдань за призначенням, а саме: 

проведення поточного ремонту будівлі та приміщень ОТЦК та СП; 

заміна сантехніки, придбання меблів та майна КЕС, обладнання будівлі 

ТЦК та СП пандусом для прийому людей з обмеженими можливостями; 

придбання та встановлення турнікета для прохідної і ресепшена для 

прийому громадян, системи відеонагляду, охоронної та пожежної сигналізації. 



4. Забезпечення заходів з призову громадян України на строкову військову 

службу та проведення військово-патріотичної роботи щодо проходження 

громадянами військової служби у Збройних Силах України. 

5. Забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізаційно-

оборонної роботи, налагодження чіткої системи військового обліку, 

накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації. 

6. Забезпечення заходів з військово-патріотичного виховання населення та 

призовної молоді. Пропаганда та рекламування військової служби, підвищення її 

престижу, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва. 

За умов стабільного фінансування реалізація заходів Програми до 2025 року 

забезпечить: 

особовий склад Закарпатського обласного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки необхідними матеріально-технічними 

засобами; 

створення навчально-матеріальної бази для проведення занять з особовим 

складом Закарпатського обласного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки; 

роботу посадових осіб Закарпатського обласного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки необхідними засобами зв’язку; 

організацію призову на строкову військову службу; 

підвищення мотивації серед громадян України, які мешкають на території 

Закарпатської області, щодо проходження громадянами військової служби. 

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до 

Програми. 

 

6. Система управління та контроль за виконанням Програми 

 

Виконавцем Програми є Закарпатський обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки.  

Виконавець Програми щороку (до 1 лютого) узагальнює подану 

інформацію про стан та результати її виконання і готує звіт, який подає до 

облдержадміністрації та обласної ради. 

 

Секретар міської ради                                      Галина ГАЄВСЬКА   



Додаток 1 

до Програми 

 

ПАСПОРТ 

Програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на 

строкову військову службу та військово-патріотичного виховання 

населення Перечинської міської територіальної громади на 2022 – 2025 

роки 

 

Найменування Програми Програма організації та забезпечення 

територіальної оборони, призову на строкову 

військову службу та військово-патріотичного 

виховання населення Перечинської міської 

територіальної громади на 2022 – 2025 роки 

Підстава для розроблення 

Програми 

Закони України: «Про військовий обов’язок і 

військову службу», «Про оборону України», 

Положення про територіальну оборону України, 

введеного в дію Указом Президента України від 

23.09.2016 № 406/2016, рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від                   

14 вересня 2020 року «Про Стратегію 

національної безпеки України», яке введено в 

дію Указом Президента України від 14 вересня 

2020 року року № 392/2020, спільна директива 

Міноборони України та Генерального штабу 

ЗСУ від 30 січня 2018 року № Д-322/1/1 «Про 

проведення організаційних заходів у Збройних 

Силах України» 

Ініціатори розроблення 

Програми 

Закарпатський обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки, 

Перечинська міська рада 

Розробник Програми  Закарпатський обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки, 

Перечинська міська рада 



Відповідальні виконавці 

Програми 

Закарпатський обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки, 

Перечинська міська рада 

Строки реалізації Програми 2022 – 2025 роки 

Джерела фінансування 

Програми 

бюджет Перечинської міської територіальної 

громади 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

450,0 тис. гривень 

 

у тому числі за рахунок 

коштів бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 

450,0 тис. гривень 

 

 

Секретар міської ради                                      Галина ГАЄВСЬКА



 

Додаток 2  

до Програми 

  

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на 

строкову військову службу та військово-патріотичного виховання 

населення Перечинської міської територіальної громади на 2022 – 2025 

роки 

 

Обсяг коштів, 

які пропонується 

залучити для 

виконання 

Програми 

Роки виконання Всього витрат 

на виконання 

Програми, 

тис. гривень 

 

2022 2023 2024 2025 2022 – 2025 

роки 

 

Обсяг ресурсів 

усього (тис. грн), у 

тому числі: 

150,0  100,0  100,0  100,0  450,0 

бюджет 

Перечинської 

міської  

територіальної 

громади 

150,0  100,0  100,0  100,0  450,0 

 

 

Секретар міської ради                                      Галина ГАЄВСЬКА 



                                       Додаток 3  

                                                                                                                                                                                        до Програми 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання  Програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову 

службу та військово-патріотичного виховання населення Перечинської міської територіальної на 2022 – 2025 

роки 

 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетн

і завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк

и 

викон

а-ння 

заход

у 

Виконавець Джерело 

фінансу-

вання 

Обсяги фінансування,  

тис. грн 

Очікуваний 

результат та 

результативні 

показники 

виконання 

завдань 

2022  

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

 

 

1. Матеріальн

о-технічне 

Закупівля 

майна, 

2022 -

2025 

Закарпатський 

обласний 

бюджет 

Перечин

35,0 10,0 10,0 10,0 Виконання 

захо-дів з 



за-

безпечення 

заходів 

мобі-

лізаційної 

підготовки, 

мобілізації 

людських 

та 

транспортн

их ресурсів; 

організація 

територіаль

-ної 

оборони та 

забезпе-

чення підго-

товки її під-

розділів, 

при-зову 

громадян 

України на 

строкову 

військову 

продовольства, 

будівельних 

мате-ріалів, 

меблів, 

електрообладна

н-ня, 

електропри-

ладів, 

санітарно-

технічного при-

ладдя, інстру-

ментів, 

запасних 

частин до 

техніки, 

пально-

мастиль-них 

матеріалів, 

засобів зв’язку, 

комп’ютерної 

та оргтехніки і 

її складових, 

про-грамного 

забез-печення, 

канце-лярських 

роки територіальни

й центр 

комплектуван

ня та 

соціальної 

підтримки, 

(ОТЦК та СП), 

Перечинська 

міська  рада   

ської 

міської  

територі

альної 

громади 

мобіліза-ційної 

підготов-ки, 

мобілізації 

людських та 

транспортних 

ресурсів, 

забезпечення 

функціону-

вання територі-

альної оборони, 

комплектуванн

я та навчання 

особового 

складу 

підрозділів 

територіальної 

оборони;  

здійснення при-

зову громадян 

України на 

строкову 

військову 

службу 



службу  товарів та 

офісного 

устаткування, 

виконання 

робіт з  

надання 

послуг, 

транспортних 

послуг (у тому 

числі з переве-

зення 

особового 

складу) тощо 

2. 

 

Матеріальн

о-технічне 

за-

безпечення 

ОТЦК та 

СП  

Придбання 

мате-ріалів та 

послуг  

(виконання 

робіт) для 

облашту-вання, 

обладнання 

будівлі, поточ-

ного ремонту 

приміщень, 

газо-вої 

2022 

– 

2025 

роки 

Закарпатський 

ОТЦК та СП,  

Перечинська 

міська  рада 

бюджет 

Перечин

ської 

міської  

територі

альної 

громади 

35,0 10,0 10,0 10,0 Приведення ма-

теріально-

технічної бази, 

будівлі, 

приміщень 

ОТЦК та СП у 

відповідність 

до вимог 

чинного 

законодавства. 

Забезпечення 



котельні та 

системи 

опалення 

ОТЦК та СП.  

Придбання 

меблів та майна 

КЕС, систем 

для здійснення 

охо-рони та 

протипо-

жежного 

захисту 

об’єктів, примі-

щень, будівель 

виконання 

особовим 

складом 

завдань за при-

значенням 

3. Забезпеченн

я заходів з: 

військово-

патріотично

го 

виховання 

населення 

та 

призовної 

молоді, про-

Виготовлення 

рекламної про-

дукції щодо 

про-ходження 

війсь-кової 

служби, 

інформаційних 

стендів, 

буклетів та 

інше, оплата 

2022 

– 

2025 

роки 

Закарпатський 

обласний 

територіальни

й центр 

комплектуван

ня та 

соціальної 

підтримки, 

(ОТЦК та СП), 

Перечинська 

бюджет 

Перечин

ської 

міської  

територі

альної 

громади 

80,0 80,0 80,0 80,0 Вшанування 

пам’яті 

загиблих 

військовослуж-

бовців, які про-

живали та 

похо-вані на 

території 

Закарпатської 

області, збере-



паганда та 

рекламуван

ня 

військової 

служби, 

під-

вищення її 

престижу, 

на-

лагодження 

ефективног

о цивільно-

вій-

ськового 

спів-

робітництва

; 

вшанування 

пам’яті 

загиб-лих 

воїнів за 

незалежніст

ь України, 

від-

послуг з розмі-

щення 

рекламної 

продукції, 

забез-печення 

прове-дення 

виставок 

озброєння та 

техніки, днів 

відкритих 

дверей 

військових час-

тин, придбання 

продукції (у 

тому числі 

квіткової) для 

забезпечення 

заходів із вша-

нування 

пам’яті 

загиблих воїнів 

та з нагоди від-

значення 

держав-них 

свят та 

міська  рада   ження та увіко-

вічення 

мораль-них 

цінностей, 

героїчного 

подвигу 

військово-

службовців-за-

хисників неза-

лежної 

України. 

Підвищення 

мотивації серед 

громадян 

Украї-ни, які 

мешкають на 

території 

області, щодо 

проходження 

ними 

військової 

служби у 

Зброй-них 

Силах України, 



 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                 Галина ГАЄВСЬКА

значення 

дер-жавних 

свят та 

урочистих 

дат і подій 

обласного 

значення 

урочистих дат. 

Витрати на 

поховання 

учас-ників 

бойових дій, 

інвалідів ЗСУ 

підвищення 

рівня 

патріотизму 

 РАЗОМ за Програмою: 150,0  100,0  100,0  100,0  450,0 



Додаток 4  

до рішення 1 пленарного засідання  

19 сесії 8 скликання  

Перечинської міської ради 

№ 560 від 12 липня 2022 року 
 

ПРОГРАМА 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань  мешканцям     
Перечинської ТГ  на 2021-2023 роки. 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

(загальна характеристика програми) 

1. Ініціатор розроблення програми  Комунальне некомерційне 

підприємство “Перечинський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги” Перечинської міської ради 

2. Підстава для розроблення 

програми 

Програма розроблена відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.08.1998 р. № 1303 “ 

Про впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами окремих груп 

населення та за певними категоріями 

захворювань ”,  постанови Кабінету 

Міністрів України від 08.12.2006 

року № 1686 “ Про затвердження 

Державної типової програми 

реабілітації інвалідів ”,  Закону 

України  “ Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту 

”, Закону  України  "Про основні 

засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого 

віку в Україні", Постановою 

Кабінетів Міністрів України від 



04.06.2015 року №359 « Про 

затвердження Порядку надання пільг 

окремим категоріям громадян з 

урахуванням середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї» , 

розпорядження  голови  

Закарпатської обласної  державної 

адміністрації  від 15.11.2016 «Про  

обласну  програму  боротьби  з 

онкологічними захворюваннями  на  

період  до 2021 року», від  16.11.2016 

року «Про  регіональну  програму  

протиепідемічних  заходів та  

боротьби  з  інфекційними  

хворобами в  області  на  2017-2021 

роки», рішення обласної ради 

22.12.2016року № 610«Про  обласну  

програму  боротьби  з онкологічними 

захворюваннями  на  період  до 2021 

року», №612 «Про  регіональну  

програму  протиепідемічних  заходів 

та  боротьби  з  інфекційними  

хворобами в  області  на  2017-2021 

роки», відповідно до пп.22 ч.1 ст26, 

ч.1 ст. 59 України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”. 

3. Розробник програми КНП “Перечинський ЦПМСД” 

4. Співрозробники програми  - 

5. Головний розпорядник коштів Відділ охорони здоров’я, соціального 

захисту населення Перечинської 

міської ради 

5.1 Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ охорони здоров’я, соціального 

захисту населення Перечинської 

міської ради 

6. Учасники програми  - 



7. Термін реалізації програми 

 2019 – 2021 роки 

2021 – 2023 роки 

7.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

І етап – 2021 р. 

ІІ етап – 2022 р. 

ІІІ етап — 2023 р. 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

  Бюджет Перечинської ТГ 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

у тому числі: 

2050,0 тис. грн. 

9.  коштів місцевого бюджету 2050,0 тис. грн. 

 10. коштів інших джерел( медична 

субвенція – державний бюджет) 

   

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

програма 
Програма спрямована на  оптимальне забезпечення доступності 

окремих груп населення та певних категорій хворих  визначених   

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 “Про 

впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань”, а  також  забезпечення доступності  безкоштовного  

лікування   до якісної спеціалізованої та  високоспеціалізованої  медичної 

допомоги  медичної допомоги і вдоволеністю їх такою допомогою, осіб  

визначених   Постановою Кабінетів Міністрів України від 04.06.2015 

року №359 « Про затвердження Порядку надання пільг окремим 

категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї», розпорядження  голови  Закарпатської обласної  державної 

адміністрації  від 15.11.2016 «Про  обласну  програму  боротьби  з 

онкологічними захворюваннями  на  період  до 2021 року», від  

16.11.2016 року «Про  регіональну  програму  протиепідемічних  заходів 

та  боротьби  з  інфекційними  хворобами в  області  на  2017-2021 роки», 

від 28.11.2016 року №587 «Про  програму  забезпечення  медикаментами, 



виробами  медичного  призначення і проведення  безкоштовного  

зубопротезування ветеранів  війни  та  пільгових  категорій  населення 

області  на  2017-2021 роки», рішення  обласної  ради 22.12.2016року № 

610«Про  обласну  програму  боротьби  з онкологічними захворюваннями  

на  період  до 2021 року», №612 «Про  регіональну  програму  

протиепідемічних  заходів та  боротьби  з  інфекційними  хворобами в  

області  на  2017-2021 роки», №613 «Про  програму  забезпечення  

медикаментами, виробами  медичного  призначення і проведення  

безкоштовного  зубопротезування ветеранів  війни  та  пільгових  

категорій  населення області  на  2017-2021 роки»   можливостей 

адекватного надання замісної медикаментозної ниркової терапії 

приреченим хворим з хронічною нирковою недостатністю термінального 

ступеня та покращення якості їх життя, продовження життя реципієнтів 

ниркових та печінкових трансплантатів ,  забезпечення  необхідними 

медикаментами  та  виробами  медичного  призначення, розхідними 

матеріалами   лікування у  разі  надання  спеціалізованої та  

високоспеціалізованої  допомоги  в державних та  комунальних закладах 

охорони  здоров’я , видатки  на  які не  покриваються  за  рахунок  

бюджетних видатків, передбачених  на  функціонування  цих  закладів. 

 

ІІІ. Визначення мети програми (мета програми) 
Метою Програми є забезпечення безоплатного або пільгового відпуску 

лікарських засобів , виробів медичного призначення  за рецептами лікарів у 

разі амбулаторного лікування окремих груп  населення та за категоріями 

захворювань, а також при наданні стаціонарної спеціалізованої та  

високоспеціалізованої  допомоги  в державних та  комунальних закладах 

охорони  здоров’я  шляхом відшкодування  їх вартості  за  рецептами  

лікарів,  що  не  покриваються  видатками на забезпечення діяльності  

відповідного закладу за  рахунок міського бюджету. 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання 

програми 
Виконання Програми забезпечить своєчасне  виявлення  захворювань  

на  ранніх стадіях, зниження ризиків загострень, рецидивів, ускладнень 

наявних захворювань та появи нових, продовженню активного життя і 

зниження рівня інвалідизації дорослого та дитячого населення  міста, 

відновлення  працездатності, профілактику соціально-небезпечних 

захворювань, передчасної смертності з керованих причин смерті серед 

мешканців Перечинської ОТГ. 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за 

рахунок   бюджету Перечинської ОТГ в сумі 600 тис. грн., передбаченого на 

охорону здоров’я, а також коштів фонду для здійснення  заходів щодо 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту 

населення в частині безоплатного забезпечення лікарськими засобами 



населення відповідно до Закону України “Про соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та інших 

незаборонених джерел. 

Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за рахунок коштів міського 

бюджету протягом 2021 – 2023 років (згідно Додатку 1 до Програми).  

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні 

показники  
Основне завдання Програми полягає у покращенні здоров’я  населення   

міста, виявлення  захворювань  на  ранніх стадіях, зниження ризиків 

загострень, рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи нових, 

продовженню активного життя і зниження рівня інвалідизації дорослого та 

дитячого населення  громади, відновлення  працездатності, профілактику 

соціально-небезпечних захворювань, передчасної смертності з керованих 

причин смерті ,збільшення тривалості та якості їх життя ,  забезпечення 

безкоштовної  спеціалізованої  та  високоспеціалізованої медичної  допомоги.  

Результативним показником є забезпечення окремих груп населення за 

певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском 

лікарських засобів  та  виробів  медичного  призначення за рецептами лікарів  

у разі  амбулаторного  лікування  та  при стаціонарному  лікуванні  у  

спеціалізованих та  високоспеціалізованих закладах  охорони здоров’я  

державної  та  комунальної форми  власності . (Додаток 2). 

 

        VІ. Напрями діяльності та заходи програми 
 

Головний напрям діяльності Програми – це здійснення заходів, 

спрямованих на забезпечення окремих груп населення за певними 

категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських 

засобів за рецептами лікарів  ,  відшкодування  вартості  лікарських засобів  

та  виробів  медичного  призначення  за  рецептами  лікарів  , видатки  на  які  

не  покриваються  за  рахунок  бюджету   державних та комунальних закладів 

охорони здоров’я  у разі надання спеціалізованої та високоспеціалізованої 

стаціонарної медичної допомоги. 
 

Секретар міської ради                                    Галина ГАЄВСЬКА 

       
                                                             



                                                       Додаток 1 

до програми  безоплатного та пільгового відпуску  
лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними категоріями захворювань 

  мешканцям     Перечинської ОТГ 
  на 2021-2023 роки. 

  

Ресурсне забезпечення  програми  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань  

мешканцям     
Перечинської ТГ  на 2021-2023 роки. 

 

тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання 

програми 

Етапи виконання програми 

Усього витрат на виконання 

програми 
І ІІ ІІІ 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 650,0 700,0 700,0 2050,0 

міський бюджет 650,0 700,0 700,0 2050,0 

 Медична  субвенція (державний бюджет) - - - - 

кошти не бюджетних джерел - - - - 

Інші - - - - 

Секретар міської ради                                                                                                           Галина ГАЄВСЬКА 



Додаток 2 

 до  міської програми  безоплатного та пільгового відпуску  
лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними категоріями захворювань 

мешканцям     Перечинської ОТГ 
 на 2021-2023 роки. 

 

Перелік заходів і завдань  

 Програми  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань  мешканцям  Перечинської ОТГ 
 на 2021-2023роки. 

 

№ 

з/п 
Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування (вартість), 

тис. грн., у тому числі: 
Очікуваний результат 

 І етап ІІ етап ІІІ етап 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

І. 

  Забезпечення окремих груп населення та певних категорій хворих  визначених   Постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.08.1998 р. № 1303 “ Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».  

1.1 

 

Покращення якості   

та продовження 

тривалості життя 

пільгових категорій  

населення  та при 

певних видах 

захворювань. 

Оптимальне забезпечення 

доступності окремих груп 

населення та певних категорій 
хворих до якісної медичної 

допомоги і вдоволеністю їх 

такою допомогою; (згідно 
додатку 1 та додатку 2 

Постанови КМУ 1303 від 

17.08.1998р) 

Протягом  

2021 – 2023 

рр. 

Відділ охорони 

здоров'я, 

соціального 

захисту 

населення 

Перечинської 

міської ради  

Міський 

бюджет 
 54,0 54,0 54,0 

Медикаментозне 

забезпечення хворих 

мешканців громади 

безкоштовним та 

пільговим відпуском 

за рецептами лікарів 



ІІ. 

Медикаментозне  забезпечення  онкологічних  хворих. 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення якості 

життя та продовження 

тривалості життя  

онкохворих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимальне забезпечення 

своєчасності та доступності 

онкохворих до якісної медичної 

допомоги і вдоволеністю їх 

такою допомогою. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Протягом  

2021 – 2023 

рр. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Відділ охорони 

здоров'я, 

соціального 

захисту 

населення 

Перечинської 

міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

120,0 270,0 270,0 

   Забезпечення  

онкологічних хворих  

препаратами 

хіміотерапії,  

медикаментами 

супроводу та 

медичними виробами  

безкоштовно  за  

рецептами лікарів. 

 

ІІІ. 
Забезпечення  препаратами  супроводу  та  виробами  медичного  призначення  пацієнтів, що  перебувають  на  програмному  та  

перитонеальному  діалізах. 



3.1 

Покращення якості 

життя та продовження 

тривалості життя 

Забезпечення можливостей 

адекватного надання замісної 
ниркової терапії приреченим 

хворим з хронічною нирковою 

недостатністю термінального 
ступеня та покращення якості 

життя 

Протягом  

2021 – 2023 

рр. 

Відділ охорони 

здоров'я, 

соціального 

захисту 

населення 

Перечинської 

міської ради 

Міський 

бюджет 

 

 

 

168,0 

 

 

 

 

168,0 

 

 

 

 

168,0 

Медикаментозне 

забезпечення хворих 

мешканців  громади 

безкоштовним та 

пільговим відпуском 

за рецептами лікарів 

IV Забезпечення лікарськими засобами (протисудомними)  пацієнтів, що хворіють на епілепсію. 

4.1 

Покращення якості 

життя та продовження 

тривалості життя 

Оптимальне забезпечення 

доступності окремих груп 

населення та певних категорій 
хворих до якісної медичної 

допомоги і вдоволеністю їх 

такою допомогою. 

Протягом  

2021 – 2023 

рр. 

Відділ охорони 

здоров'я, 

соціального 

захисту 

населення 

Перечинської 

міської ради 

Міський 

бюджет 
108,0 108.0 108.0 

Медикаментозне 

забезпечення хворих 

мешканців громади 

безкоштовним та 

пільговим відпуском 

за рецептами лікарів 

V Забезпечення лікарськими засобами   пацієнтів, що хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання. 

5.1 

Покращення якості 

життя та продовження 

тривалості життя 

Оптимальне забезпечення 

доступності окремих груп 
населення та певних категорій 

хворих до якісної медичної 

допомоги і вдоволеністю їх 

такою допомогою. 

Протягом 

2022-2023 

рр. 

Відділ охорони 

здоров'я, 

соціального 

захисту 

населення 

Перечинської 

міської ради 

Міський 

бюджет 
200,0 

 

100.0 

 

100.0 

Медикаментозне 

забезпечення хворих 

мешканців громади 

безкоштовним та 

пільговим відпуском 

за рецептами лікарів 

 Всього: 
 

   650,0 700,0 700,0 2050,0 

Секретар міської ради                                                                                             Галина ГАЄВСЬКА 



                                                                                                                                                         Додаток 3  
до  міської програми  безоплатного та пільгового відпуску  

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними категоріями захворювань 

мешканцям     Перечинської ОТГ 
 на 2021-2023 роки. 

 

Інформація про виконання 
 Програми  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань мешканцям  Перечинської  ОТГ 
 на 2021-2023 роки. 

 
1.    

 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

2.    
 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 

3.    
 КФКВ  Найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження 

 

3. Напрями діяльності та заходи програми 

 

№ 

п/п 

Захід Головний 

виконавець 

та строк 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. Стан 

виконання 

заходів 

(результативні 

показники 

виконання 

програми) 

Всього У тому числі: Всього У тому числі: 



виконання Міський 

бю

д

ж

ет 

Місцевий 

бюджет 

Районний, 

міський (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети 

Кошти 

небюдждетних 

джерел 

Міський 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 

Районний, 

міський (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети 

Кошти 

небюдждетних 

джерел 

 

 

     5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. гривень 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього 
загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього 

Загальний 

фонд 
Спеціальний фонд 

 
 

       

 

Секретар міської ради                                                                                                                  Галина ГАЄВСЬКА 

 

      

    

         

              

  

   

         

         

  



Додаток 5 

до рішення 1 пленарного засідання  

19 сесії 8 скликання  

Перечинської міської ради 

№  560 від 12 липня 2022 року 
 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки заходів у сфері 

соціального захисту вразливих верств населення Перечинської міської 

територіальної громади на 2021 - 2023 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області  

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

6. Строк виконання Програми 2021 - 2023 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Перечинської міської територіальної 

громади 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

Всього, 

тис. грн 

у тому числі, за роками, тис. грн 

2021 2022 2023 

Всього, у тому числі: 1 500,0 500,0 500,0 500,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 1 500,0 500,0 500,0 500,0 

8.2. Кошти інших джерел 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

  



2.Основні положення 

 

Назва: «Програма фінансової підтримки заходів у сфері соціального 

захисту вразливих верств населення Перечинської  міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки» (далі Програма). 

Підстава для розроблення: п.22 ст.26 України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у 

сфері соціального захисту. 

У вирішенні проблем соціального захисту населення пріоритетним є 

надання матеріальної підтримки. 

Основні положення включають здійснення комплексу заходів щодо 

соціальної підтримки верств населення, що потребують особливої уваги, 

зокрема важкохворих осіб, інвалідів, ветеранів  війни та праці, багатодітних 

сімей Перечинської ТГ на 2021 - 2023 роки. 
 

3.Мета Програми 

 

Встановлення за рахунок коштів міського бюджету додаткових до 

встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту важкохворих 

осіб, інвалідів, ветеранів  війни та праці, багатодітних сімей Перечинської ТГ.  

Виплата грошової допомоги на поховання громадянам не пенсійного 

віку, які на день смерті не працювали і не перебували на обліку в центрі 

зайнятості громадян.  
 

4.Завдання Програми 

 

 одноразова грошова допомога надається важкохворим громадянам                            

(онкологічні захворювання, передопераційний та післяопераційний стан), 

інвалідам І групи, ветеранам та інвалідам праці і війни, учасникам бойових 

дій, важкохворим дітям, особам з обмеженими фізичними можливостями, 

сиротам і напівсиротам на лікування та придбання медикаментів; 

 здійснення виплати грошової допомоги на поховання громадянам не 

пенсійного віку, які на день смерті не працювали і не перебували на обліку  в 

центрі зайнятості громадян. 

Протягом року будуть проводити заходи щодо поліпшення соціально-

побутових умов малозабезпечених верств населення, інвалідів та ветеранів 

війни, в т.ч. – забезпечення їх твердим паливом. 
 

5.Механізм та етапи реалізації Програми 

 

Матеріальна допомога надається на підставі поданих заяв громадян на 

ім’я Перечинського міського голови з необхідними документами. 

Для надання матеріальної допомоги, заявник надає  такі документи:  

 заява на ім’я Перечинського міського голови; 

 ксерокопія документу, що засвідчує особу заявника, де зазначено 

прізвище, ім'я, по батькові та адреса постійного місця реєстрації; 



ксерокопія довідки з податкової інспекції про присвоєння 

ідентифікаційного коду;  

 акт обстеження матеріально-побутових умов заявника;  

 ксерокопія одного з документів: пенсійного посвідчення, 

посвідчення інваліда, ветерана війни чи праці, учасника АТО,ООС; 

Заявник надає додаткові документи: довідка про стан здоров'я та 

необхідність лікування громадянина; інші документи, що можуть 

підтверджувати необхідність надання одноразової грошової допомоги. 

Кошти, виділені для забезпечення виконання Програми, використовуються для 

надання матеріальної допомоги соціально-незахищеним верствам населення у 

вигляді: 

 - виплата грошової  допомоги на поховання осіб не пенсійного віку, які на 

день смерті не працювали і не перебували на обліку в центрі зайнятості сума 

якої становить 3500 грн. 

 - фінансування послуг по перевезенню та постачанню твердого палива; 

- оплата послуг щодо поховання одиноких громадян міста Перечин, ритуальні 

послуги; 

 - закупівлі продуктів харчування, для забезпечення  незахищених верств 

населення під час проведення різних благодійних  акцій  протягом року;  

Реалізація Програми буде проводитись протягом 2021 – 2023 років 

шляхом розгляду заяв даної категорії громадян, актів обстеження соціально-

побутових умов малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни,  

виконання рішень виконкому та розпоряджень міського голови тощо. 
 

6.Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

міської ради та інших благодійних коштів, незаборонених чинним 

законодавством.  

Матеріальна і грошова допомога надається за рішенням виконавчого 

комітету Перечинської міської ради на підставі актів обстеження, медичних та 

інших довідок створеною комісією по обстеженню матеріально-побутових умов 

соціально-незахищених верств населення, інвалідів та ветеранів війни, а також 

осіб прирівняних до них, які визначені чинним законодавством. 

Виплата грошової допомоги на поховання громадянам не пенсійного 

віку, які на день смерті не працювали і не перебували на обліку центру 

зайнятості громадян  в сумі 3500 грн., буде здійснюватись за рішенням 

виконкому міської ради на підставі документів визначених чинним 

законодавством. 

Відповідно до Програми грошова допомога може надаватися за рахунок 

коштів підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб,  громадян, 

добровільно перерахованих на спеціальний рахунок для проведення різних 

благодійних акцій протягом року. 

7.Очікувані результати 

Виконання Програми дозволить підвищити соціальний захист 

малозабезпечених верств населення, інвалідів та ветеранів війни, а також осіб 

прирівняних до них, які визначені чинним законодавством. 



8.Контроль за виконанням Програми 

 

Координація виконання Програми покладається на виконавчий комітет 

Перечинської міської ради, на постійні депутатські комісії міської ради з 

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та 

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

культури та спорту. 

 

Секретар міської ради                                           Галина ГАЄВСЬКА  

  



Додаток 6  

до рішення 1 пленарного засідання  

19 сесії 8 скликання  

Перечинської міської ради 

№ 560 від 12 липня 2022 року 

Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян 

(мешканців Перечинської міської територіальної громади) на 

залізничному транспорті приміського сполучення на 2021-2023 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Відділ охорони здоров’я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради  

3. Співрозробники Програми 
 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області,  

Відділ охорони здоров’я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради 

Регіональна філія “Львівська залізниця» ПАТ 

«Українська залізниця» 

6. Строк виконання Програми 2021 - 2023 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми (для комплексних 

програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної 

громади 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

Всього, 

тис. грн 

у тому числі, за роками, тис. грн 

2021 2022 2023 

Всього, у тому числі: 150 ,0 30,0 90,0 30,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 150,0 30,0 90,0 30,0 

8.2. Кошти інших джерел 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

  



2.Загальні положення 

 

Назва: «Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій 

громадян (мешканців Перечинської міської територіальної громади) на 

залізничному транспорті приміського сполучення на 2021-2023 роки (далі 

Програма). 

Підстава для розроблення: п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Згідно з Законом України «Про залізничний транспорт» пільгові 

перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими 

правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на 

залізничному транспорті приміського сполучення. Органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які 

здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за 

регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону. 

Перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких здійснюються 

компенсаційні відшкодування з проїзду залізничним транспортом у 

приміському сполученні представлений у додатку до цієї Програми. 

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого 

бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення 

та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

У місті Перечин відсутня Програма компенсації пільгових перевезень 

окремих категорій громадян (мешканців Перечинської міської територіальної 

громади) на залізничному транспорті приміського сполучення. Тому дана 

Програма пропонується для затвердження Перечинською міською радою з 

метою забезпечення безоплатного проїзду соціально незахищених верств 

населення міста в разі відсутності відшкодування компенсаційних виплат за 

пасажирські перевезення з Державного бюджету України у 2021 році.  

Виходячи з фінансових можливостей міського бюджету міста Перечин, 

для забезпечення реалізації Програми необхідно виділення коштів у розмірах, 

представлених у таблиці: 

 

Показник 2021 рік 2022 рік 2023 рік 

Компенсація,  тис. грн. 30,0 60,0 30,0 

Усього за період дії Програми, 

тис. грн. 
120,0 

 

3. Мета Програми 

 

Програма направлена на розв’язання проблем соціального захисту 

громадян (мешканців Перечинської міської територіальної громади), які мають 

право пільгового проїзду згідно з діючим законодавством. 

 

4. Завдання Програми 



Компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян 

на приміських маршрутах за рахунок міського бюджету м. Перечин у випадку 

відсутності субвенції з Державного бюджету України на 2021-2023 роки 

місцевим бюджетам в частині фінансування компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд в приміському залізничному транспорті окремих категорій 

громадян, визначених законодавством. 

Зниження соціальної напруги серед населення об’єднаної громади. 

 

5. Основні заходи по реалізації Програми 

 

Порядок проведення розрахунку втрат доходів Регіональна філія 

“Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за безоплатний проїзд на 

приміських поїздах окремих категорій громадян визначає процедуру прийняття 

від суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення громадян, 

щомісячних облікових форм про недоотримані кошти за перевезення 

залізничним транспортом окремих категорій громадян (мешканців 

Перечинської об’єднаної територіальної громади), створених на основі 

відомостей продажу квитків.  

За рахунок коштів міського бюджету м. Перечин здійснюється 

компенсація втрат доходу від безоплатних перевезень окремих категорій 

громадян (мешканців Перечинської об’єднаної територіальної громади ) на 

залізничному транспорті приміського сполучення в межах фінансових 

можливостей бюджету та у разі відсутності субвенцій з Державного бюджету 

України на відповідні видатки. 

Проведення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій 

громадян залізничним транспортом здійснюється відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1359 “Про затвердження 

Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення 

залізничним транспортом окремих категорій громадян”. 

Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні 

розрахунків компенсаційних виплат за рахунок коштів державного та міського 

бюджетів, визначається у відповідності до замовлення на види та обсяги 

пільгових перевезень та порядку компенсації збитків перевізника від пільгових 

перевезень згідно з положеннями статті 9 Закону України “Про залізничний 

транспорт”, а саме додатком «Перелік окремих категорій пасажирів, які мають 

право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення 

відповідно до чинного законодавства».  

Пільги надаються мешканцям Перечинської об’єднаної територіальної 

гролмади на підставі посвідчення, що підтверджує правовий статус окремої 

категорії пасажира-пільговика.  

Компенсація втрат доходу регіональній філії “Львівська залізниця» ПАТ 

«Українська залізниця»  за виконання безоплатних перевезень окремих 

категорій пасажирів здійснюється на підставі укладеного підприємством-

перевізником договору з відділом охорони здоров’я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради в межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідний бюджетний період. 



Для отримання компенсації втрат доходу регіональній філії “Львівська 

залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від безоплатного перевезення окремих 

категорій пасажирів необхідно щомісяця до 10 числа місяця, наступного за 

звітним, надавати до відділу охорони здоров’я, соціального захисту населення 

Перечинської міської ради звіт про втрати доходу від безоплатних перевезень 

окремих категорій пасажирів (облікові форми). 

Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян здійснюється головним розпорядником коштів міського 

бюджету згідно з розрахунками, поданими підприємством-перевізником у 

межах бюджетних призначень на відповідний рік.  

Звіти про втрати доходу від безоплатних перевезень окремих категорій 

пасажирів підписуються та скріплюються печаткою суб’єктом господарювання 

та подаються до відділу охорони  здоров’я, соціального захисту населення 

Перечинської міської ради.  

Щомісяця відділу охорони  здоров’я, соціального захисту населення 

Перечинської міської ради готує реєстри про фактично нараховані суми і 

підписує з регіональною  філією “Львівська залізниця» ПАТ «Українська 

залізниця»  акти звіряння.  

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених міським бюджетом та інших джерел, незаборонених 

чинним законодавством 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету міста Перечинської  в межах видатків, затверджених міським 

бюджетом на 2021-2023 роки за відповідним напрямком, виходячи з 

фінансових можливостей міського бюджету міста Перечин. 

Для забезпечення реалізації Програми необхідно виділення коштів, в 

розмірі 90,0 тис. гривень. 

 

7. Очікувані результати 

 

Соціальний захист найбільш незахищених верств населення Перечинської 

міської територіальної громади. 

Забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих 

категорій громадян, а це понад 25 тис. мешканців громади, залізничним 

транспортом у приміському сполученні. 

Забезпечення компенсацій та створення умов для всебічного розвитку і 

підвищення якості соціально значущих послуг пасажирських перевезень в місті, 

а також для збереження необхідного транспортного сполучення з садово-

городніми масивами для мешканців нашого міста. 

Надання компенсаційних виплат Регіональній філії “Львівська залізниця» 

ПАТ «Українська залізниця» за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

надасть змогу забезпечити та комплексно розв’язати проблеми з ремонтом та 

оновленням рухомого складу. 

 



8.Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна 

комісія з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій, спільно з відділом охорони  здоров’я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради.  

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає відділу охорони  

здоров’я, соціального захисту населення Перечинської міської ради.  

Звіт про виконання Програми відповідальні виконавці надають 

Перечинській міській раді за підсумками бюджетного року до 1 березня 

наступного року. Дані про хід виконання Програми розміщується на 

офіційному сайті Перечинської міської ради для ознайомлення  громадськості.  

  

Секретар міської ради                                          Галина ГАЄВСЬКА 

  



Додаток 1 

 до Програми компенсації пільгових 

перевезень окремих категорій громадян 

(мешканців Перечинської міської 

громади) на залізничному транспорті 

приміського сполучення на 2021-2023 

роки 

Перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких у приміських поїздах 

здійснюються компенсаційні відшкодування  

№ 

з/п 

Категорії 

1 Інваліди ВВв І - ІІІ груп та особи, які до них прирівняні 

2 Супровідник інваліда ВВв І групи та особи, прирівняної до інваліда при 

сумісній поїздці (не більше одного) 

3 Учасники ВВв 

4 Інваліди війни І-ІІІ груп та особи, прирівняні за пільгами до них 

5 Супровідник інваліда війни І групи при сумісній поїздці 

6 Супровідник інваліда війни ІІ, ІІІ груп з числа учасників бойових дій у 

період ВВв 1941-1945 років при сумісній поїздці (не більше одного) 

7 Учасники бойових дій 

8 Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали 

безвісти під час проходження військової служби 

9 Інваліди, діти-інваліди 

10 Особи, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів мають 

право на 50% знижка вартості проїзду у період з 1 жовтня до 15 травня 

11 Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1-ї категорії, 

учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 2-ї категорії  

12 Неповнолітні діти, які потерпіли від аварії на ЧАЕС і яким встановлена 

інвалідність, пов’язана з аварією на ЧАЕС 

13 Діти віком до 6 років в супроводі дорослого (дітям віком від 6 до 

14 років надається 25% знижка вартості проїзду) 

14 Діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які 

виховуються або навчаються у навчально-виховних, навчальних або 

інтернатних закладах 

15 Діти з багатодітних сімей 

16 Пенсіонери за віком 

17 Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, 

ветерани податкової міліції, ветерани Державної пожежної охорони, 

ветерани Державної кримінально – виконавчої служби України, 

ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України 

 

Секретар міської ради                                                          Галина ГАЄВСЬКА 

  



Додаток 2  

до Програми компенсації пільгових 

перевезень окремих категорій громадян 

(мешканців Перечинської міської 

громади) на залізничному транспорті 

приміського сполучення на 2021-2023 

роки 

 

Порядок надання компенсації за пільговий проїзд на внутрішніх 

лініях залізничним транспортом у приміському сполученні 

 

Цей Порядок визначає механізм надання Регіональній філії “Львівська 

залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка здійснює перевезення залізничним 

транспортом у приміському сполученні компенсації за надані пільгові послуги 

категоріям пасажирів, які зазначені у додатку №1. 

Фінансування видатків на компенсацію Регіональній філії “Львівська 

залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за пільгові перевезення окремих 

категорій громадян залізничним транспортом, здійснюється з 01 січня по 31 

грудня поточного року в межах асигнувань передбачених розділом 6 

«Фінансове забезпечення Програми» на підставі укладених договорів. 

Регіональна філія “Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка 

надала послуги з пільгового перевезення залізничним транспортом у 

приміському сполученні, щомісяця до 10-го числа місяця, що настає за звітним, 

надаює Головному розпоряднику облікову форму про недоотримані кошти за 

перевезення залізничним транспортом в приміському сполученні окремих 

категорій громадян, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 

16.12.2009 № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів 

компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом 

окремих категорій громадян», за звітний місяць на паперових носіях. 

Головний розпорядник щомісяця, до 25-го числа місяця, що настає за звітним, 

надає фінансовому управлінню заявку на фінансування. 

Фінансове управління за рахунок коштів міського бюджету в межах 

асигнувань, затверджених на відповідну мету перераховує кошти на рахунок 

Головного розпорядника. 

Головний розпорядник в установленому порядку, протягом 2-х робочих днів 

після надходження коштів на рахунок, здійснює відшкодування витрат 

залізничним підприємствам. 

Щомісяця до 5-го числа Головний розпорядник оформляє акт звіряння 

розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги (форма № 3-

пільга). 

 

Секретар міської ради                                                         Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 7 

до рішення 1 пленарного засідання  

19 сесії 8 скликання  

Перечинської міської ради 

№ 560 від 12 липня 2022 року 

 

Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення в Перечинській міській 

територіальній громаді 

на 2021-2023 роки 

 

1. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області 

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

6. Строк виконання Програми 2021 - 2023 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми (для комплексних 

програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної 

громади 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

Всього, 

тис. грн 

у тому числі, за роками, тис. грн 

2021 2022 2023 

Всього, у тому числі: 57033,9 8702,1 23403,2 24 928,6 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 57033,9 8702,1 23403,2 24 928,6 

8.2. Кошти інших джерел 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2. Загальні положення 

 

Назва: «Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення» у Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки (далі Програма). 

Підстава для розроблення: п.22 ст.26.Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закони України «Про автомобільні дороги», «Про 

дорожній рух», «Про транспорт», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, 

постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1994р. № 198 «Про 

затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони». 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у 

сфері дорожньо-транспортної інфраструктури. 

 

3.Мета Програми 

 

Основною метою Програми є збереження та вдосконалення існуючої 

мережі автомобільних доріг загального користування державного, обласного та 

місцевого значення на території об'єднаної територіальної громади і 

забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього 

руху, забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів 

виробництва, підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

власності шляхом покращення якості шляхів сполучення. 

 

4 Завдання Програми 

 

Основними завданням Програми є: 

-збереження наявної мережі автомобільних доріг з доведенням термінів 

експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків; 

-забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами 

загального користування місцевого значення; 

-поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг; 

-підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків. 

 

5. Основні заходи по реалізації Програми 

 

5.1. Заходи з виконання Програми: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти ремонту та 

утримання доріг загального користування місцевого значення; 

- виконання ремонтних робіт на об’єктах ремонту та утримання доріг 

загального користування місцевого значення; 

- виконання ремонтних робіт на об’єктах ремонту та утримання вулиць і 

доріг населеного пункту та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг 

державного та обласного значення (як співфінансування на договірних засадах).  
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5.2. Вид робіт на об’єктах (капітальний ремонт, поточний середній 

ремонт, поточний ремонт, утримання) та загальна кошторисна вартість 

визначається розробленою проектно-кошторисною документацією. 

5.3. Орієнтовний обсяг видатків бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на ремонти автомобільних доріг загального 

користування державного, обласного та місцевого значення на території 

Перечинської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки наведено в 

додатку 1 до Програми. 

5.4. Об’єкти ремонту та утримання доріг загального користування 

місцевого значення визначаються за результатами моніторингу стану доріг та 

враховуючи звернення мешканців громади. 

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

державного, місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 56641,409 тис.грн. 

Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом 

року можуть уточнюватися. 

 

7. Очікувані результати 

 

Виконання Програми забезпечить: 

- збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі 

автомобільних доріг загального користування на території Перечинської 

міської територіальної громади ; 

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту на аварійних 

ділянках доріг загального користування місцевого значення шляхом 

проведення на них ремонтних робіт; 

- підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та 

економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 

- створення умов доступності до усіх районів населеного пункту. 

 

8. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Координація виконання Програми покладається на апарат управління 

Перечинської міської ради, на постійну комісію з питань планування бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій та постійну комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства. 

 

Секретар міської ради     Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток №1  

до Програми Програма ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування державного та місцевого значення в 

Перечинській міській територіальній громаді 

на 2021-2023 роки 

 

№

п/

п 

Назва 
2021, 

тис.грн. 

2022, 

тис.грн. 

2023, 

тис.грн. 

Всього, 

тис.грн 

1

1 

Капітальний ремонт ділянки 

вул.І.Франка (від 

вул.Ужгородської до 

хреста(Хресна дорога) в 

м.Перечин) 

2 200,0 2 377,6 2 000,0 6 577,6 

3

3 

Реконструкція тротуару 

вздовж вул.Ужанська 

(Червоноармійська) км 0+468 

– км 1+242,5 м.Перечи, 

Закарпатська область  

100,0 300,0 354,9 754,9 

4

4 

Реконструкція тротуару 

вздовж вул.Ужанська 

(Червоноармійська) км 0+000 

– км 0+449 м.Перечи, 

Закарпатська область  

100,0 300,0 327,3 727,3 

5

5 

Капітальний ремонт вулиці 

Маяковського в м.Перечин 

200,0 1 000,0 1 309,7 2 509,7 

о

6 

Капітальний ремонт вулиці 

Горького в с.Зарічово 

- 1 420,0 - 1420,0 

7

7 

Капітальний ремонт дороги 

Сімер-Сімерки км 0+000 – 

7+800 

300,0 9 000,0 15 936,7 25236,7 

8

8 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття 

вул.Толстого в м.Перечин 

 3 505,6 - 3 505,6 

9

9 

Капітальний ремонт ділянки 

дороги вул.І.Бабича від 

буд.50 – Лавандова гора – 

вул.Гуменська в м.Перечин  

1 949,9 - - 1 949,9 

1

10 

Капітальний ремонт 

вул.Суворова в с.Зарічово 

Перечинського району 

Закарпатської області  

- 1 500,0 - 1 500,0 

1

11 

Капітальний ремонт вулиць 

Підгірянки, Бокшая, 

Монастирська в с.Зарічово 

2852,2 2 000,0 2 000,0 6 852,2 
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Перечинського району 

1

12 

Поточний ремонт доріг, 

вулиць, провулків  

1000,0 2000,0 3000,0 6000,0 

6 Усього,тис.грн.: 8702,1 23403,2 24 928,6 57033,9 

 

Секретар міської ради                                                    Галина ГАЄВСЬКА 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

19 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

 

від  12 липня 2022 року № 561 

        м.Перечин 

 

Про прийняття майна в комунальну 

власність, передачу його в оперативне 

управління та на баланс 

 

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

самоврядування в Україні", з підвищення ефективності використання 

майна комунальної власності, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти від благодійної організації благодійного фонду 

«Стабілізейшен суппорт сервісез» індивідуальне визначене майно, а 

саме шафи жарочні в кількості 2 штуки згідно додатку 1 до даного 

рішення в комунальну власність Перечинської територіальної 

громади з одночасною передачею в оперативне управління  та на 

баланс Відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради. 

2. Затвердити акт безкоштовного приймання-передачі товарно-

матеріальних цінностей від 30 квітня 2022 року та акт безкоштовного 

приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 19 травня 

2022 року. 

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.1 даного 

рішення.  

4. Прийняти комп»ютерну техніку, а саме ноутбук HP 250 G8 

(2W8W1EA) Asteroid Silver, від Департаменту соціального захисту 

населення Закарпатської обласної військової адміністрації згідно 

додатку 2 до даного рішення в комунальну власність Перечинської 

територіальної громади з одночасною передачею в оперативне 

управління та на баланс Відділу охорони здоров»я, соціального 

захисту населення Перечинської міської ради. 
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5. Затвердити акт приймання передачі №49 від 24 червня 2022 року.  

6. Відділу охорони здоров»я, соціального захисту населення 

Перечинської міської ради (начальник Чиняк Л.В.) здійснити заходи 

щодо взяття в оперативне управління та на баланс майна визначеного 

п.4 даного рішення.  

7. 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 
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Додаток 1 

до рішення 1 пленарного засідання  

19 сесії 8 скликання  

Перечинської міської ради 

№ 561 від 12 липня 2022 року 

 

 

Перелік індивідуально визначеного майна, що передається  

№ 

п/п 

Найменування Одиниця 

виміру 

Кількість Вартість, 

грн 

Загальна 

вартість, 

грн 

1. Шафа жарочна 

ШЖ-2-С 

(880х680х1050 

мм,12 кВт/380В, 

в одному 

корпусі) 

шт 1 17 778,00 17 778,00 

2. Шафа жарочна 

електрична  

ШЖЕ-3 Ч 

шт 1 21 202,00 21 202,00 

 Всього    38 980,00 

 

 

Секретар міської ради                                                    Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 2 

до рішення 1 пленарного засідання  

19 сесії 8 скликання  

Перечинської міської ради 

№ 561 від 12 липня 2022 року 

 

Перелік індивідуально визначеного майна, що передається  

№ 

п/п 

Найменування Одиниця 

виміру 

Кількість Вартість, 

грн 

Загальна 

вартість, 

грн 

1. Ноутбук HP 250 G8 

(2W8W1EA) Asteroid 

Silver, Екран 15,6»IPS 

(1920*1080) Full HD, 

матовий/ Intel Core 

i5-1035 G1(1/0-

3/6ГГц) /RAM 8 ГБ/ 

SSD 256 ГБ /Intel UHD 

Graphics /LAN / Wi-Fi 

/ Bluetooth/  

вебкамера / TPM 2.0 

/Windows 10 Pro 64 

bit /1/74 кг / сірий 

шт 1 25499,00 25499,00 

 Всього    25499,00 

 

 

Секретар міської ради                                                    Галина ГАЄВСЬКА 
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    УКРАЇНА 

   ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                                                                               

1 пленарне засідання 

19 сесії VIII скликання 

   РІШЕННЯ 

     

 

від 12 липня 2022 року №562 

м.Перечин 

 

Про встановлення ставок орендної плати 

за земельні ділянки комунальної власності 

  

У відповідності до Земельного кодексу України, Податкового кодексу 

України, п. 24, 34, 35 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про оренду землі», з метою розширення бази 

оподаткування, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити ставки орендної плати за земельні ділянки комунальної 
власності на території Перечинської міської територіальної громади згідно з 
додатком. 

2. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі 
оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. 

3. Елементи плати за землю: платники податку, об’єкти оподаткування, 
база оподаткування, порядок обчислення податку та строки подання звітності, 
податковий період, строк та порядок сплати податку визначаються відповідно 
до норм ст.ст.269-289 Податкового кодексу України. 

4. Дане рішення набирає чинності 01.01.2023 року. 
5. Рішення від 12 жовтня 2017 року №108 «Про встановлення ставок 

орендної плати за земельні ділянки комунальної власності» вважати таким, що 
втратило чинність. 

6. Забезпечити оприлюднення даного рішення в друкованих засобах 

масової інформації та на офіційному сайті Перечинської міської ради. 

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

земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства (Голова комісії Баєв Є.О.). 

 

Міський голова                                                     Іван ПОГОРІЛЯК 
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Додаток  

до рішення Перечинської міської ради 

від 12 липня 2022 року №562 

 

Ставки орендної плати за земельні ділянки комунальної власності 

на території Перечинської міської територіальної громади 

 

Вид цільового призначення земель2 

Розмір річної орендної плати (відсотків 
нормативної грошової оцінки)  

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні діялянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких                               
не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

Для    
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 
Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва 

6 6 6 6 

01.02 Для ведення фермерського господарства 3 3 5 5 

01.03 Для ведення особистого селянського господарства 3 3 5 5 

01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 5 5 5 5 

01.05 Для індивідуального садівництва 3 3 5 5 

01.06 Для колективного садівництва 3 3 5 5 

01.07 Для городництва 3 3 5 5 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 3 3 5 5 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  3 3 5 5 

01.10 
Для пропаганди передового досвіду ведення 
сільського господарства  

3 3 5 5 

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві  3 3 5 5 

01.12 
Для розміщення інфраструктури оптових ринків 
сільськогосподарської продукції  

3 3 5 5 

01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 3 3 5 5 

01.14 
Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для      
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

3 3 5 5 

01.15 
Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими 
будівлями і дворами 

3 3 5 5 

01.16 
Земельні ділянки під полезахисними лісовими 
смугами 

3 3 5 5 

01.17 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянами чи 
юридичними особами) 

3 3 5 5 

01.18 
Земельні ділянки загального користування, які 
використовуються як польові дороги, прогони  

3 3 5 5 

01.19 
Земельні ділянки під громадськими сіножатями та 
громадськими пасовищами 

3 3 5 5 
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Продовження додатку 

02 Землі житлової забудови 

02.01 
Для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 

3 3 5 5 

02.02 Для колективного житлового будівництва 3 3 5 5 

02.03 
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку 

3 3 5 5 

02.04 
Для будівництва і обслуговування будівель 
тимчасового проживання  

3 3 5 5 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  3 3 5 5 

02.06 Для колективного гаражного будівництва  3 3 5 5 

02.07 Для іншої житлової забудови   3 3 5 5 

02.08 
Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для        
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

3 3 5 5 

02.09 
Для будівництва і обслуговування паркінгів та 
автостоянок на землях житлової та громадської 
забудови 

3 3 5 5 

02.10 
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з об’єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури 

3 3 5 5 

02.11 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянам      
чи юридичним особам) 

3 3 5 5 

02.12 
Земельні ділянки загального користування, які 
використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, 
пішохідні зони 

3 3 5 5 

03 Землі громадської забудови  

03.01 
Для будівництва та обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого самоврядування 

5 5 5 5 

03.02 
Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти 

3 3 5 5 

03.03 
Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров’я та соціальної допомоги 

3 3 5 5 

03.04 
Для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій 

3 3 5 5 

03.05 
Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно-просвітницького обслуговування 

6 6 6 6 

03.06 
Для будівництва та обслуговування будівель 
екстериторіальних організацій та органів 

3 3 5       5 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 5 5 5 5 

03.08 
Для будівництва та обслуговування об’єктів 
туристичної інфраструктури та закладів 
громадського харчування  

5 5 5 5 

Продовження додатку 

03.09 Для будівництва та обслуговування будівель 5 5 5 5 
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кредитно-фінансових установ  

03.10 
Для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури  

10 10 10 10 

03.11 
Для будівництва та обслуговування будівель і   
споруд закладів науки  

3 3 5 5 

03.12 
Для будівництва та обслуговування будівель           
закладів комунального обслуговування  

3 3 5 5 

03.13 
Для будівництва та обслуговування будівель        
закладів побутового обслуговування   

3 3 5 5 

03.14 
Для розміщення та постійної діяльності органів 
ДСНС 

3 3 5 5 

03.15 
Для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови   

4 4 5 5 

03.16 
Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17-03.20 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

3 3 3 3 

03.17 
Для розміщення та експлуатації закладів з 
обслуговування відвідувачів об’єктів      
рекреаційного призначення 

5 5 5 5 

03.18 
Для розміщення та експлуатації установ/місць 
виконання покарань 

3 3 5 5 

03.19 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянам     
чи юридичним особам) 

3 3 5 5 

03.20 
Земельні ділянки загального користування, які 
використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, 
пішохідні зони 

3 3 5 5 

04 Землі природно-заповідного фонду 

04.01 
Для збереження та використання біосферних 
заповідників  

3 3 5 5 

04.02 
Для збереження та використання природних 
заповідників 

3 3 5 5 

04.03 
Для збереження та використання національних 
природних парків 

3 3 5 5 

04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 3 3 5 5 

04.05 Для збереження та використання зоологічних парків  3 3 5 5 

04.06 
Для збереження та використання дендрологічних 
парків  

3 3 5 5 

04.07 
Для збереження та використання парків - пам’яток 
садово-паркового мистецтва  

3 3 5 5 

04.08 Для збереження та використання заказників  3 3 5 5 

04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ  3 3 5 5 

04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 

 

3 3 5 5 

Продовження додатку 

04.11 
Для збереження та використання регіональних 
ландшафтних парків  

3 3 5 5 
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05 Землі іншого природоохоронного призначення  

05.01 

Земельні ділянки іншого природоохоронного 
призначення (земельні ділянки, в межах яких є 
природні об’єкти, що мають особливу наукову 
цінність, та які надаються для збереження і 
використання цих об’єктів, проведення наукових 
досліджень, освітньої та виховної роботи) 

3 3 5 5 

05.02 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянам   чи 
юридичним особам)  

3 3 5 5 

 06 
Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які 

використовуються або можуть використовуватися  
для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 
Для будівництва і обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів4 

3 3 5 5 

06.02 
Для розробки родовищ природних лікувальних 
ресурсів  

3 3 5 5 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  3 3 5 5 

06.04 
Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для   збереження 
та використання земель природно-заповідного фонду  

3 3 5 5 

06.05 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянам  чи 
юридичним особам) 

3 3 5 5 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 
Для будівництва та обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення 

6 6 6 6 

07.02 
Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 
культури і спорту 

3 3 5 5 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва  3 3 5 5 

07.04 Для колективного дачного будівництва   3 3 5 5 

07.05 
Для збереження, використання та відтворення 
зелених зон і зелених насаджень 

3 3 5 5 

07.09 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянам      
чи юридичним особам) 

3 3 5 5 

07.07 
Земельні ділянки загального користування, які 
використовуються як зелені насадження загального 
користування 

3 3 5 5 

07.08 
Земельні ділянки загального користування відведені 
під місця поховання 

3 3 5 5 

07.09 
Для збереження, використання та відтворення 
зелених зон і зелених насаджень 

3 3 5 5 

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 
Для забезпечення охорони об’єктів культурної 
спадщини   

3 3 5 5 

 

Продовження додатку 

08.02 
Для розміщення та обслуговування музейних 
закладів  

3 3 5 5 
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08.03 Для іншого історико-культурного призначення  3 3 5 5 

08.04 
Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для      
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

3 3 5 5 

08.05 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянам  чи 
юридичним особам)  

3 3 5 5 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 
Для ведення лісового господарства і пов’язаних з 
ним послуг   

3 3 5 5 

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення  3 3 5 5 

09.03 
Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для         
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

3 3 5 5 

09.04 
Для розміщення господарських дворів 
лісогосподарських підприємств, установ, організацій 
та будівель лісомисливського господарства  

3 3 5 5 

09.05 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянам  чи 
юридичним особам) 

3 3 5 5 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами  3 3 5 5 

10.02 
Для облаштування та догляду за прибережними 
захисними смугами  

3 3 5 5 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення  3 3 5 5 

10.04 
Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, 
іншими водогосподарськими спорудами і каналами  

3 3 5 5 

10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів  3 3 5 5 

10.06 Для сінокосіння  3 3 5 5 

10.07 Для рибогосподарських потреб  3 3 5 5 

10.08 
Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних цілей  

3 3 5 5 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  3 3 5 5 

10.10 
Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, 
гідрометричних та лінійних споруд  

3 3 5 5 

10.12 
Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для    збереження 
та використання земель природно-заповідного фонду  

3 3 5 5 

10.13 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянам   чи 
юридичним особам) 

3 3 5 5 

10.14 Водні об’єкти загального користування 3 3 5 5 

10.15 Земельні ділянки під пляжами 3 3 5 5 

10.16 Земельні ділянки під громадськими сіножатями  3 3 5 5 

Продовження додатку 

11 Землі промисловості 

11.01 
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 

6 6 6 6 
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пов’язані з користуванням надрами   

11.02 
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості  

6 6 6 6 

11.03 
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств  

10 10 10 10 

11.04 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 
постачання пари та гарячої      води, збирання, 
очищення та розподілення води) 

10 10 10 10 

11.05 
Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для       
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

6 6 6 6 

11.06 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянам чи 
юридичним особам) 

6 6 6 6 

11.07 
Земельні ділянки загального користування, які 
використовуються як зелені насадження    
спеціального призначення 

6 6 6 6 

11.08 
Земельні ділянки загального користування, 
відведенні для цілей поводження з відходами 

6 6 6 6 

12 Землі транспорту 

12.01 
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
залізничного транспорту 

6 6 6 6 

12.04 
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства 

6 6 6 6 

12.05 
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
авіаційного транспорту 

6 6 6 6 

12.06 
Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту 

12 12 12 12 

12.07 
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
міського електротранспорту 

6 6 6 6 

12.08 
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
додаткових транспортних послуг та допоміжних 
операцій 

6 6 6 6 

12.09 
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
іншого наземного транспорту  

6 6 6 6 

12.10 
Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для         
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

6 6 6 6 

12.11 
Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього 
сервісу 

6 6 6 6 

Продовження додатку 

12.12 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянам  чи 
юридичним особам) 

6 6 6 6 

12.13 Земельні ділянки загального користування, які 6 6 6 6 
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використовуються як вулиці, майдани, проїзди, 
дороги, набережні 

13 Землі зв’язку 

13.01 
Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій  

12 12 12 12 

13.02 
Для розміщення та експлуатації будівель та споруд 
об’єктів поштового зв’язку  

6 6 6 6 

13.03 
Для розміщення та експлуатації інших технічних 
засобів зв’язку 

12 12 12 12 

13.04 
Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

3 3 5 5 

13.05 
Для розміщення та постійної діяльності Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України  

6 6 6 6 

13.06 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянам      
чи юридичним особам) 

6 6 6 6 

14 Землі енергетики 

14.01 
Для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій   

10 10 10 10 

14.02 
Для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  

10 10 10 10 

14.03 
Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для          
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

6 6 6 6 

14.04 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянам        
чи юридичним особам) 

6 6 6 6 

14.05 
Земельні ділянки загального користування, які 
використовуються як зелені насадження спеціального 
призначення 

6 6 6 6 

14.06 
Земельні ділянки загального користування, відведені 
для цілей поводження з відходами 

6 6 6 6 

15 Землі оборони 

15.01 
Для розміщення та постійної діяльності Збройних 
Сил4 

3 - 5 - 

15.02 
Для розміщення та постійної діяльності військових 
частин (підрозділів) Національної гвардії 

3 - 5 - 

15.03 
Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби 

3 - 5 - 

Продовження додатку 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ 3 - 5 - 

15.05 
Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби 

3 - 5 - 

15.06 
Для розміщення та постійної діяльності Служби 
зовнішньої розвідки 

3 - 5 - 
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1 Вид цільового призначення земельних ділянок зазначається згідно з Класифікатором видів цільового 

призначення земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 
2021 № 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України». 

 

Розмір річної орендної плати для платників, які не ввійшли до цього 

переліку, встановлюється у кожному окремому випадку рішенням сесії. 

 

Секретар міської ради                                                  Галина ГАЄВСЬКА 

  

15.07 
Для розміщення та постійної діяльності інших, 
утворених відповідно до законів, військових 
формувань 

3 - 5 - 

15.08 
Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для     
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

3 - 5 - 

15.09 
Для розміщення структурних підрозділів апарату 
МВС, територіальних органів, закладів, установ і 
підприємств, що належать до сфери управління МВС 

3 - 5 - 

15.10 

Для розміщення та постійної діяльності Національної 
поліції, її територіальних органів, підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери 
управління Національної поліції 

3 - 5 - 

15.11 

Для розміщення структурних підрозділів 
Міноборони, територіальних органів, закладів, 
установ і підприємств, що належать до сфери 
управління Міноборони 

3 - 5 - 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

19 сесії VІII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 12 липня 2022 року №563 

      м.Перечин 

 

Про встановлення місцевих  

податків та зборів  

Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, відповідно до статей 7, 8, 10, 12, 14 розділу І, 

розділів ХІІ, ХIV Податкового кодексу України, Закону України від                    

24 березня 2022 року № 2142-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення 

законодавства на період воєнного стану», за погодженням з постійною комісією 

міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку 

та інвестицій, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території Перечинської міської територіальної громади 

наступні місцеві податки та збори: 

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 

1.1.1. Елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки згідно додатку № 1.1 до рішення. 

1.1.2. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

згідно додатку № 1.2 до рішення. 

1.1.3. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно 

до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно 

додатку № 1.3 до рішення . 

1.2. Транспортний податок та його елементи згідно додатку № 2.1 до 

рішення. 

1.3. Земельний податок: 

1.3.1. Елементи земельного податку згідно додатку № 3.1 до рішення. 

1.3.2. Ставки земельного податку згідно до додатку № 3.2 до рішення. 
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1.3.3. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно 

до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного 

податку згідно додатку № 3.3 до рішення. 

1.4. Туристичний збір та його елементи згідно додатку № 4.1 до рішення. 

1.5. Єдиний податок: 

1.5.1. Елементи єдиного податку згідно додатку № 5.1 до рішення. 

1.5.2. Ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців I групи 

платників єдиного податку згідно додатку № 5.2 до рішення. 

1.5.3. Ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців ІI групи 

платників єдиного податку згідно додатку № 5.3 до рішення. 

2. Всі питання, які не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно 

до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів. 

3. Забезпечити оприлюднення даного рішення шляхом публікації в 

друкованих засобах масової інформації в порядку визначеному чинним 

законодавством та на офіційному сайті Перечинської міської ради. 

4. Встановити, що рішення Перечинської міської ради від 14 липня 2020 

року №820 «Про місцеві податки та збори на 2021 рік» та рішення від 29 квітня 

2021 року №181 «Про внесення змін до рішення від 14 липня 2020 року №820 

«Про місцеві податки та збори на 2021 рік»» продовжують діяти до набрання 

чинності даним рішенням. 

5. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

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 
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Додаток 1.1 

до рішення Перечинської міської ради 

від 12 липня 2022 року №563 

 

 
Елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

 

1. Платники податку 

1.1. Платники податку визначаються пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

2. Об’єкти оподаткування 

2.1. Об’єкти оподаткування визначаються пунктом 266.2 статті 266 Податкового 

кодексу України. 

3. База оподаткування 

3.1. База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

4. Пільги із сплати податку 

4.1. Пільги із сплати податку встановлюються згідно пункту 266.4 статті 266 

Податкового кодексу України; 

4.2. З урахуванням підпункту 4.1 цього пункту перелік пільг для фізичних та 

юридичних осіб визначений у Додатку 1.3 до даного рішення. 

5. Ставки податку 

5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що 

перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Перечинської міської 

територіальної громади, встановлюються згідно пункту 266.5 статті 266 Податкового 

кодексу України; 

5.2. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначені у 

Додатку 1.2 до даного рішення. 

6. Порядок обчислення суми податку та строки подання звітності 
6.1. Встановити, що обчислення сум податку здійснюється відповідно до вимог пунктів 

266.7 та 266.8 статті 266 Податкового кодексу України. 

7. Податковий період 

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

8. Строк та порядок сплати податку 

8.1. Строки сплати податку визначені пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

8.2. Порядок сплати податку визначений пунктом 266.9 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

 

 

Секретар міської ради                                     Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 1.2 

до рішення Перечинської міської ради 

від 12 липня 2022 року №563 

 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

Код області Код району Код згідно з КАТОТТГ 
Найменування території 
територіальної громади 

UA21000000000011690 UA21100000000055073 UA21100130000055002 Перечинська міська 

територіальна громада 

 

Класифікація будівель та споруд1 

Ставки податку2                       
за 1 кв. метр 

(відсотків розміру 
мінімальної заробітної 

плати) 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні3 

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,200 0,200 

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 0,200 0,200 

1110.3 Будинки садибного типу 0,200 0,200 

1110.4 Будинки дачні та садові 0,200 0,200 

112  Будинки з двома та більше квартирами 

1121  Будинки з двома квартирами3 

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,200 0,200 

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0,200 0,200 

1122  Будинки з трьома та більше квартирами3 

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,200 0,200 

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 0,200 0,200 

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,200 0,200 

113  Гуртожитки3 

1130.1  Гуртожитки для робітників та службовців 0,000 0,000 

1130.2  Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів3 0,000 0,000 

1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних закладів3 0,000 0,000 

1130.4  Будинки-інтернати для людей похилого віку та осіб з інвалідністтю3 0,000 0,000 

1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки3 0,000 0,000  

1130.6  Будинки для біженців, притулки для бездомних3 0,000 0,000 

1130.9  Будинки для колективного проживання інші  0,000 0,000 

12  Будівлі нежитлові 

121  Готелі, ресторани та подібні будівлі 
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1211  Будівлі готельні 

1211.1  Готелі  0,300 0,300 

1211.2  Мотелі  0,300 0,300 

1211.3  Кемпінги  0,300 0,300 

Продовження додатку 1.2 

1211.4  Пансіонати  0,300 0,300 

1211.5  Ресторани та бари  0,300 0,300 

1212  Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,200 0,200 

1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  0,200 0,200 

1212.3  Центри та будинки відпочинку  0,200 0,200 

1212.9  Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше  0,200 0,200 

122 Будівлі офісні 

1220  Будівлі офісні3 

1220.1  Будівлі органів державного та місцевого управління3 0,000 0,000 

1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  1,000 1,000 

1220.3  Будівлі органів правосуддя3 0,000 0,000 

1220.4  Будівлі закордонних представництв3 0,200 0,200 

1220.5  Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств  0,300 0,300 

1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  0,200 0,200 

123  Будівлі торговельні 

1230  Будівлі торговельні 

1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини  0,300 0,300 

1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків3 0,300 0,300 

1230.3  Станції технічного обслуговування автомобілів  0,300 0,300 

1230.4  Їдальні, кафе, закусочні тощо  0,300 0,300 

1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування  0,300 0,300 

1230.6  Будівлі підприємств побутового обслуговування  0,300 0,300 

1230.9  Будівлі торговельні інші  0,300 0,300 

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241  Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1  Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту  0,300 0,300 

1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту  0,300 0,300 

1241.7  
Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, 

телекомунікаційних центрів тощо  
0,300 0,300 

1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші  0,300 0,300 

1242  Гаражі 

1242.1  Гаражі наземні  0,100 0,100 

1242.2  Гаражі підземні  0,100 0,100 

1242.3  Стоянки автомобільні криті  0,200 0,200 

1242.4  Навіси для велосипедів  0,200 0,200 

125  Будівлі промислові та склади 

1251  Будівлі промислові3 
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1251.1  Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості3 0,200 0,200 

1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії3 0,200 0,200 

1251.3  Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості3 0,300 0,300 

1251.4  Будівлі підприємств легкої промисловості3 0,200 0,200 

1251.5  Будівлі підприємств харчової промисловості3 0,200 0,200 

1251.6  Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості3 0,200 0,200 

 

Продовження додатку 1.2 

1251.7  
Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової 

промисловості3 
0,300 0,300 

1251.8  
Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, 

скляної та фарфоро-фаянсової промисловості3 
0,200 0,200 

1251.9  Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне3 0,200 0,200 

1252  Резервуари, силоси та склади 

1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу  0,300 0,300 

1252.2  Резервуари та ємності інші  0,300 0,300 

1252.3  Силоси для зерна  0,200 0,200 

1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів  0,200 0,200 

1252.5  Склади спеціальні товарні  0,200 0,200 

1252.6  Холодильники  0,200 0,200 

1252.7  Складські майданчики  0,200 0,200 

1252.8  Склади універсальні  0,200 0,200 

1252.9  Склади та сховища інші3 0,200 0,200 

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

1261  Будівлі для публічних виступів 

1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  0,300 0,300 

1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів  0,300 0,300 

1261.3  Цирки  0,300 0,300 

1261.4  Казино, ігорні будинки  1,500 1,500 

1261.5  Музичні та танцювальні зали, дискотеки  0,300 0,300 

1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  0,300 0,300 

1262  Музеї та бібліотеки 

1262.1  Музеї та художні галереї3 0,100 0,100 

1262.2  Бібліотеки, книгосховища3 0,100 0,100 

1262.3  Технічні центри  0,100 0,100 

1262.4  Планетарії3 0,100 0,100 

1262.5  Будівлі архівів3 0,100 0,100 

1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних садів3 0,100 0,100 

1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ  0,200 0,200 

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів  0,100 0,100 

1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів3 0,000 0,000 

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів3 0,100 0,100 

1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів3 0,000 0,000 
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1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами3 0,000 0,000 

1263.7  Будівлі закладів з фахової перепідготовки  0,100 0,100 

1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій3 0,100 0,100 

1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші3 0,100 0,100 

1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1  Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів3 0,100 0,100 

1264.2  Лікарні профільні, диспансери3 0,100 0,100 

1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки3 0,100 0,100 

1264.4  Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації3 0,100 0,100 

Продовження додатку 1.2 

1264.5  Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил3 0,100 0,100 

1264.6  Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації3 0,100 0,100 

1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші3 0,100 0,100 

1265  Зали спортивні3 

1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо  0,100 0,100 

1265.2  Басейни криті для плавання  0,100 0,100 

1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  0,100 0,100 

1265.4  Манежі легкоатлетичні  0,100 0,100 

1265.5  Тири  0,100 0,100 

1265.9  Зали спортивні інші  0,100 0,100 

127  Будівлі нежитлові інші 

1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства3 

1271.1  Будівлі для тваринництва3 0,300 0,300 

1271.2  Будівлі для птахівництва3 0,300 0,300 

1271.3  Будівлі для зберігання зена3 0,300 0,300 

1271.4  Будівлі силосні та сінажні3 0,300 0,300 

1271.5  Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства3 0,300 0,300 

1271.6  Будівлі тепличного господарства3 0,300 0,300 

1271.7  Будівлі рибного господарства3 0,300 0,300 

1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва3 0,300 0,300 

1271.9  Будівлі сільськогосподарського призначення інші3 0,300 0,300 

1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності3 

1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо3 0,000 0,000 

1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  0,300 0,300 

1272.3  Цвинтарі та крематорії3 0,100 0,100 

1273  Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою3 

1273.1  Пам’ятки історії та архітектури3 0,000 0,000 

1273.2  Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою3 0,000 0,000 

1273.3  Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї3 0,000 0,000 

1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше3 

1274.1  Казарми Збройних Сил3 0,100 0,100 

1274.2  Будівлі поліцейських та пожежних служб3 0,100 0,100 

1274.3  Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів3 0,100 0,100 
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1 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного 

класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р.          

№ 507. 
2 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 

30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з 

трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  
3 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю 

або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до 

норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.   

 
 

Секретар міської ради                                   Галина ГАЄВСЬКА 

  

1274.4  Будівлі лазень та пралень  0,100 0,100 

1274.5  Будівлі з облаштування населених пунктів  0,100 0,100 



  26 

 

Додаток 1.3 

до рішення Перечинської міської ради 

від 12 липня 2022 року №563 

 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 

266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки1 

Код області Код району Код згідно з КАТОТТГ 

Найменування 
адміністративно-

територіальної одиниці або 
населеного пункту, або 

території територіальної 
громади 

UA21000000000011690 UA21100000000055073 UA21100130000055002 Перечинська міська 

територіальна громада 

 

Група платників, категорія/класифікація 
будівель та споруд 

Розмір пільги 
(відсотків суми податкового 

зобов’язання за рік) 

Особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", у власності яких перебувають об'єкти житлової 
нерухомості, в тому числі їх частки (пільга застосовується лише для одного 

об’єкта житлової нерухомості на одну особу вказаної категорії) 

100 

Особи з інвалідністю І-ої групи, у власності яких перебувають об'єкти житлової 

нерухомості, в тому числі їх частки (пільга застосовується лише для одного 

об’єкта житлової нерухомості на одну особу вказаної категорії) 

100 

Пенсіонери за віком, які не перебувають у трудових відносинах з роботодавцем 

та не є приватними підприємцями (пільга застосовується лише для одного 

об’єкта житлової нерухомості на одну особу вказаної категорії) 

100 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, 

пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.  

 
Секретар міської ради                                  Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 2.1 

до рішення Перечинської міської ради 

від 12 липня 2022 року №563 

 
Елементи транспортного податку 

 
1. Платники податку 

1.1. Платники транспортного податку визначені пунктом 267.1 статті 267 Податкового 

кодексу України. 

2. Об’єкт оподаткування 

2.1. Об’єкт оподаткування визначенj пунктом 267.2 статті 267 Податкового кодексу 

України.  

3. База оподаткування 

3.1. База оподаткування визначена пунктом 267.3 статті 267 Податкового кодексу 

України.  

4. Ставка податку  

4.1. Ставка податку встановлюється відповідно до пункту 267.4 статті 267 Податкового 

кодексу України. 

5. Порядок обчислення та сплати податку 

5.1. Порядок обчислення та сплати податку регулюється пунктом 267.6 статті 267 

Податкового кодексу України. 

5.2. Порядок сплати транспортного податку врегульований пунктом 267.7 статті 267 

Податкового кодексу України. 

6. Податковий період 

6.1. Згідно пункту 267.5 статті 267 Податкового кодексу України базовий податковий 

(звітний) період дорівнює календарному року. 

7. Строки сплати податку 

7.1. Транспортний податок сплачується згідно пункту 267.8 статті 267 Податкового 

кодексу України. 

 

 
Секретар міської ради                                     Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 3.1 

до рішення Перечинської міської ради 

від 12 липня 2022 року №563 

 

 
Елементи земельного податку 

 
1. Платники податку 

1.1. Платники земельного податку визначаються підпунктом 269.1.1 пункту 269.1 статті 

269 Податкового кодексу України. 

2. Об’єкти оподаткування 

2.1. Об’єктами оподаткування земельним податком є, зазначені в підпункті 270.1.1 

пункту 270.1 статті 270 Податкового кодексу України, земельні ділянки та земельні частки 

(паї). 

3. База оподаткування  

3.1. База оподаткування земельним податком визначена пунктом 271.1 статті 271 

Податкового кодексу України. 

4. Ставки податку  

4.1. Ставки земельного податку визначені у Додатку 3.2 до даного рішення. 

5. Податковий період 

5.1. Базовий податковий (звітний) період для сплати земельного податку визначено 

статтею 285 Податкового кодексу України. 

6. Пільги щодо сплати податку  

6.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлюються згідно 

статті 281 Податкового кодексу України. 

6.2. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлюються 

згідно статті 282 Податкового кодексу України. 

6.3. Не сплачується податок за земельні ділянки зазначені в статті 283 Податкового 

кодексу України. 

6.4. Особливості оподаткування земельним податком викладені в статті 284 

Податкового кодексу України. 

6.5. Перелік пільг щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб 

визначений у Додатку 3.3 до даного рішення. 

7. Порядок обчислення податку та строки подання звітності 

7.1. Встановити, що обчислення сум податку та строки подання звітності регулюються 

та здійснюється відповідно до вимог статті 286 Податкового кодексу України. 

8. Строки та порядок сплати податку 

8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю згідно статтей 286 

та 287 Податкового кодексу України. 

9. Індексація нормативної грошової оцінки земель 

9.1. Індексація нормативної грошової оцінки земель врегульована статтею 289 

Податкового кодексу України. 

 

 

Секретар міської ради                                     Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 3.2 

до рішення Перечинської міської ради 

від 12 липня року №563 

СТАВКИ  

земельного податку 

Код області Код району Код згідно з КАТОТТГ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або 
населеного пункту, або 

території територіальної 
громади 

UA21000000000011690 UA21100000000055073 UA21100130000055002 Перечинська міська 

територіальна громада 

 

Вид цільового призначення земельних ділянок1 

Ставки податку2 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні діялянки, 
нормативну грошову       

оцінку яких не 
проведено 

Код1 Найменування1 
для   

юридичних 
осіб 

для              
фізичних                   

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва3 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.02 Для ведення фермерського господарства3 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.03 Для ведення особистого селянського господарства3 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.04 Для ведення підсобного сільського господарства3 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.05 Для індивідуального садівництва3 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.06 Для колективного садівництва3 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.07 Для городництва3 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби3 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  1,000 1,000 5,000 5,000 

01.10 
Для пропаганди передового досвіду ведення сільського 
господарства  

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві  1,000 1,000 5,000 5,000 

01.12 
Для розміщення інфраструктури оптових ринків 
сільськогосподарської продукції  

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.14 
Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.15 
Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і 
дворами 

1,000 1,000 5,000 5,000 
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01.16 Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.17 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у 
власність або користування громадянами чи юридичними 
особами) 

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.18 
Земельні ділянки загального користування, які використовуються 
як польові дороги, прогони  

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.19 
Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими 
пасовищами 

1,000 1,000 5,000 5,000 

Продовження додатку 3.2 

02 Землі житлової забудови 

02.01 
Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)3 

0,150 0,150 5,000 5,000 

02.02 Для колективного житлового будівництва3 0,100 0,100 5,000 5,000 

02.03 
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку 

0,100 0,100 5,000 5,000 

02.04 
Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового 
проживання  

0,100 0,100 5,000 5,000 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  0,100 0,100 5,000 5,000 

02.06 Для колективного гаражного будівництва  0,100 0,100 5,000 5,000 

02.07 Для іншої житлової забудови   0,100 0,100 5,000 5,000 

02.08 
Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

0,100 0,100 5,000 5,000 

02.09 
Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на 
землях житлової та громадської забудови 

0,100 0,100 5,000 5,000 

02.10 
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури 

0,100 0,100 5,000 5,000 

02.11 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у 
власність або користування громадянам чи юридичним особам) 

0,100 0,100 5,000 5,000 

02.12 
Земельні ділянки загального користування, які 
використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні 
зони 

0,100 0,100 5,000 5,000 

03 Землі громадської забудови 

03.01 
Для будівництва та обслуговування будівель органів державної 
влади та місцевого самоврядування3 

0,100 0,100 5,000 5,000 

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти3 0,100 0,100 5,000 5,000 

03.03 
Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров’я та соціальної допомоги3 

0,100 0,100 5,000 5,000 

03.04 
Для будівництва та обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій3 

0,100 0,100 5,000 5,000 

03.05 
Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування3 

0,100 0,100 5,000 5,000 

03.06 
Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних 
організацій та органів3 

0,100 0,100 5,000 5,000 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  1,000 1,000 5,000 5,000 

03.08 
Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 
інфраструктури та закладів громадського харчування  

1,000 1,000 5,000 5,000 

03.09 
Для будівництва та обслуговування будівель                           
кредитно-фінансових установ  

1,000 1,000 5,000 5,000 
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03.10 
Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, 
офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою 
діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку  

1,000 1,000 5,000 5,000 

03.11 
Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів 
науки  

1,000 1,000 5,000 5,000 

03.12 
Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування  

0,100 0,100 5,000 5,000 

03.13 
Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
побутового обслуговування   

1,000 1,000 5,000 5,000 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС3 0,100 0,100 5,000 5,000 

03.15 
Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудови   

0,100 0,100 5,000 5,000 

Продовження додатку 3.2 

03.16 
Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17-03.20 та для збереження 
та використання земель природно-заповідного фонду 

0,100 0,100 5,000 5,000 

03.17 
Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування 
відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення 

0,100 0,100 5,000 5,000 

03.18 
Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання 
покарань 

0,100 0,100 5,000 5,000 

03.19 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у 
власність або користування громадянам чи юридичним особам) 

0,100 0,100 5,000 5,000 

03.20 
Земельні ділянки загального користування, які 
використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні 
зони 

0,100 0,100 5,000 5,000 

04 Землі природно-заповідного фонду 

04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників  0,100 0,100 5,000 5,000 

04.02 Для збереження та використання природних заповідників3 0,100 0,100 5,000 5,000 

04.03 Для збереження та використання національних природних парків3 0,100 0,100 5,000 5,000 

04.04 Для збереження та використання ботанічних садів3 0,100 0,100 5,000 5,000 

04.05 Для збереження та використання зоологічних парків  0,100 0,100 5,000 5,000 

04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків  0,100 0,100 5,000 5,000 

04.07 
Для збереження та використання парків - пам’яток садово-
паркового мистецтва  

0,100 0,100 5,000 5,000 

04.08 Для збереження та використання заказників  0,100 0,100 5,000 5,000 

04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ  0,100 0,100 5,000 5,000 

04.10 Для збереження та використання пам’яток природи  0,100 0,100 5,000 5,000 

04.11 
Для збереження та використання регіональних   ландшафтних 
парків  

0,100 0,100 5,000 5,000 

05 Землі іншого природоохоронного призначення 

05.01 

Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення 
(земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають 
особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і 
використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, 
освітньої та виховної роботи) 

0,100 0,100 5,000 5,000 

05.02 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у 
власність або користування громадянам чи юридичним особам) 

0,100 0,100 5,000 5,000 

 06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які 
використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 
Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих 
закладів3 

1,000 1,000 5,000 5,000 
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06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів  0,200 0,200 5,000 5,000 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  0,100 0,100 5,000 5,000 

06.04 
Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження                              
та використання земель природно-заповідного фонду 

0,100 0,100 5,000 5,000 

06.05 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у 
власність або користування громадянам чи юридичним особам) 

0,100 0,100 5,000 5,000 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 
Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 
призначення3 

0,200 0,200 5,000 5,000 

07.02 
Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і 
спорту3 

0,200 0,200 5,000 5,000 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва  0,200 0,200 5,000 5,000 

07.04 Для колективного дачного будівництва   0,200 0,200 5,000 5,000 

07.05 
Для цілей підрозділів 07.01-07.04, 07.06-07.09 та для збереження 
та використання земель природно-заповідного фонду 

0,200 0,200 5,000 5,000 

Продовження додатку 3.2 

07.06 
Для збереження, використання та відтворення зелених зон і 
зелених насаджень 

0,200 0,200 5,000 5,000 

07.07 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у 
власність або користування громадянам чи юридичним особам) 

0,200 0,200 5,000 5,000 

07.08 
Земельні ділянки загального користування, які 
використовуються як зелені насадження загального 
користування 

0,200 0,200 5,000 5,000 

07.09 
Земельні ділянки загального користування відведені під місця 
поховання 

0,200 0,200 5,000 5,000 

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини   0,300 0,300 5,000 5,000 

08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів  0,300 0,300 5,000 5,000 

08.03 Для іншого історико-культурного призначення  0,300 0,300 5,000 5,000 

08.04 
Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження                            
та використання земель природно-заповідного фонду  

0,300 0,300 5,000 5,000 

08.05 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у 
власність або користування громадянам чи юридичним особам)  

0,300 0,300 5,000 5,000 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг   0,100 0,100 0,100 0,100 

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення  0,100 0,100 0,100 0,100 

09.03 
Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження                             
та використання земель природно-заповідного фонду  

0,100 0,100 0,100 0,100 

09.04 
Для розміщення господарських дворів лісогосподарських 
підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського 
господарства  

0,100 0,100 0,100 0,100 

09.05 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у 
власність або користування громадянам чи юридичним особам) 

0,100 0,100 0,100 0,100 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами  0,300 0,300 5,000 5,000 

10.02 
Для облаштування та догляду за прибережними захисними 
смугами  

0,300 0,300 5,000 5,000 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення  0,300 0,300 5,000 5,000 

10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими 0,300 0,300 5,000 5,000 
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водогосподарськими спорудами і каналами  

10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів  0,300 0,300 5,000 5,000 

10.06 Для сінокосіння  0,100 0,100 5,000 5,000 

10.07 Для рибогосподарських потреб  0,300 0,300 5,000 5,000 

10.08 
Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і 
туристичних цілей  

0,100 0,100 5,000 5,000 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  0,100 0,100 5,000 5,000 

10.10 
Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних 
та лінійних споруд  

0,100 0,100 5,000 5,000 

10.12 
Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження                      
та використання земель природно-заповідного фонду  0,100 0,100 5,000 5,000 

10.13 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у 
власність або користування громадянам чи юридичним особам) 

0,100 0,100 5,000 5,000 

10.14 Водні об’єкти загального користування 0,100 0,100 5,000 5,000 

10.15 Земельні ділянки під пляжами 0,100 0,100 5,000 5,000 

10.16 Земельні ділянки під громадськими сіножатями  0,100 0,100 5,000 5,000 

11 Землі промисловості 

 

Продовження додатку 3.2 

11.01 
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних                              
і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 
користуванням надрами   

1,000 1,000 5,000 5,000 

11.02 
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості  

1,000 1,000 5,000 5,000 

11.03 
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 
підприємств  

1,000 1,000 5,000 5,000 

11.04 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та розподілення води) 

1,000 1,000 5,000 5,000 

11.05 
Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

1,000 1,000 5,000 5,000 

11.06 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у 
власність або користування громадянам чи юридичним особам) 

1,000 1,000 5,000 5,000 

11.07 
Земельні ділянки загального користування, які 
використовуються як зелені насадження спеціального 
призначення 

1,000 1,000 5,000 5,000 

11.08 
Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей 
поводження з відходами 

1,000 1,000 5,000 5,000 

12 Землі транспорту 

12.01 
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного 
транспорту 

2,000 - 5,000 5,000 

12.04 
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 

1,000 1,000 5,000 5,000 

12.06 
Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного 
транспорту  

1,000 1,000 5,000 5,000 

12.08 
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та допоміжних операцій  

1,000 1,000 5,000 5,000 

12.09 
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого 
наземного транспорту  

1,000 1,000 5,000 5,000 
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12.10 
Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

1,000 1,000 5,000 5,000 

12.11 Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 1,000 1,000 5,000 5,000 

12.12 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у 
власність або користування громадянам чи юридичним особам) 

1,000 1,000 5,000 5,000 

12.13 
Земельні ділянки загального користування, які 
використовуються як вулиці, майдани, проїзди,  дороги, 
набережні 

1,000 1,000 5,000 5,000 

13 Землі зв’язку 

13.01 
Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій  

2,000 2,000 5,000 5,000 

13.02 
Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів 
поштового зв’язку  

1,000 1,000 5,000 5,000 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 1,000 1,000 5,000 5,000 

13.04 
Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду 

1,000 1,000 5,000 5,000 

13.05 
Для розміщення та постійної діяльності Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України  

1,000 1,000 5,000 5,000 

13.06 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у 
власність або користування громадянам чи юридичним особам) 

1,000 1,000 5,000 5,000 

14 Землі енергетики 

14.01 
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій   

2,000 2,000 5,000 5,000 

Продовження додатку 3.2 

14.02 
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії  

1,000 1,000 5,000 5,000 

14.03 
Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

1,000 1,000 5,000 5,000 

14.04 
Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у 
власність або користування громадянам чи юридичним особам) 

1,000 1,000 5,000 5,000 

14.05 

Земельні ділянки загального користування, які 
використовуються як зелені насадження спеціального 
призначення 

1,000 1,000 5,000 5,000 

14.06 Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей 
поводження з відходами 

1,000 1,000 5,000 5,000 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил3 0,010 - 0,010 - 

15.02 
Для розміщення та постійної діяльності військових частин 
(підрозділів) Національної гвардії3 

0,010 - 0,010 - 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби3 0,010 - 0,010 - 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ3 0,010 - 0,010 - 

15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби3 0,010 - 0,010 - 

15.06 
Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої 
розвідки3 

0,010 - 0,010 - 

15.07 
Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених 
відповідно до законів, військових формувань3 

0,010 - 0,010 - 

15.08 
Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду 

0,010 - 0,010 - 
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1 Вид цільового призначення земельних ділянок зазначається згідно з Класифікатором видів цільового 

призначення земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 № 

821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України». 

2 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 

30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі 

потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  

3 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися 
повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового 

кодексу України. 

 

 

Секретар міської ради                                     Галина ГАЄВСЬКА 

  

15.09 
Для розміщення структурних підрозділів апарату   МВС, 
територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що 
належать до сфери управління МВС 

0,010 - 0,010 - 

15.10 
Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її 
територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що 
належать до сфери управління Національної поліції 

0,010 - 0,010 - 

15.11 
Для розміщення структурних підрозділів Міноборони, 
територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що 
належать до сфери управління Міноборони 

0,010 - 0,010 - 

Землі, які перебувають у постійному користуванні  суб’єктів 
господарювання (крім державної та комунальної форми власності) 

6,000 6,000 6,000 6,000 
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Додатку 3.3 

до рішення Перечинської міської ради 

від 12 липня 2022 року №563 

 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку1 
 

Код області Код району Код згідно з КАТОТТГ 

Найменування 
адміністративно-територіальної 
одиниці або населеного пункту, 

або території  територіальної 
громади 

UA21000000000011690 UA21100000000055073 UA21100130000055002 Перечинська міська 
територіальна громада 

 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  
(відсотків суми податкового 

зобов’язання за рік) 

Інші установи та заклади, які повністю або частково утримуються за 

рахунок місцевого бюджету  
100 

Благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не 
передбачає одержання прибутків 

100 

Юридичні особи, незалежно від форм власності і джерел фінансування, 

які надають послуги з централізованого водопостачання, водовідведення 
та вивезення твердих побутових відходів 

100 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, 

статей 281 і 282 Податкового кодексу України.  

 

 
Секретар міської ради                                     Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 4.1 

до рішення Перечинської міської ради 

від 12 липня 2022 року №563 

 

 
Елементи туристичного збору 

 

1. Платники збору 

1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, 

які прибувають на територію Перечинської міської  територіальної громади та тимчасово 

розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 4.1 пункту 4 цього 

Додатку. 

1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які визначені підпунктом 268.2.2 пункту 

268.2 статті 268 Податкового кодексу України. 

2. База справляння збору 

2.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом 4.1 пункту 4 цього Додатку.  

3. Ставка збору 

3.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у 

місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 4.1 пункту 4 цього Додатку, у розмірі                       

0,5 відсотка  для  внутрішнього туризму та 1,5 відсотка  для в’їзного туризму від розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, 

для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

4. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі) 

4.1.  Місця проживання (ночівлі): 

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, 

туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади 

готельного типу, санаторно-курортні заклади; 

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, 

садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для 

тимчасового проживання (ночівлі). 

4.2. Справляння збору здійснюється: 

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами 

юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 цієї статті, фізичними особами - 

підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з 

метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 

"б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві 

власності або на праві користування за договором найму; 

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою 

або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, 

укладеного з відповідною радою. 

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються 

на офіційному сайті Перечинської міської ради. 

5. Особливості справляння  

5.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим 

розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за 

ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених цим 

рішенням. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n11909
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За один і той самий період перебування платника збору на території Перечинської 

міської об’єднаної територіальної громади, на якій встановлено туристичний збір, повторне 

справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається. 

 

 

 

5.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання 

(ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за 

наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору 

відповідно до Податкового Кодексу України та цього рішення. 

5.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території 

Перечинської міської об’єднаної територіальної громади, на якій встановлено туристичний 

збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому 

Податковим кодексом України порядку. 

6. Порядок сплати збору 

6.1. Порядок сплати збору визначені пунктом 268.7 статті 268 Податкового кодексу 

України. 

6.2. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням авансовими 

внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно). 

Податкові агенти відображають у податковій декларації за звітний (податковий) 

квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, 

обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з 

урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими 

агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду. 

7. Податковий період для туристичного збору 

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

 

Секретар міської ради                                     Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 5.1 

до рішення Перечинської міської ради 

від 12 липня 2022 року №563 

 

 
Елементи єдиного податку 

 

1. Платники податку 

1.1. Платниками податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності,  визначені підпунктами 1) та 2) пункту 291.4 

статті 291 Податкового кодексу України. 

2. Об’єкт та база оподаткування  

2.1. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку  визначається статтею 

292 Податкового кодексу України. 

3. Ставки податку 

3.1. Встановлення ставок єдиного податку та особливості їх застосування регулюються 

статтею 293 Податкового кодексу України. 

3.2. Фіксовані ставки єдиного податку, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої груп платників єдиного 

податку, визначених в пунктах 293.1, 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, 

встановлюються з розрахунку на календарний місяць в таких розмірах:    

- для першої групи платників єдиного податку згідно з Додатком 5.2 до даного  

рішення; 

- для другої групи платників єдиного податку згідно з Додатком 5.3 до даного  рішення. 

4. Податковий (звітний) період 

4.1. Податковий (звітний) період для платників єдиного податку першої та  другої груп 

визначено пунктом 294.1 статті 294 Податкового кодексу України. 

5. Порядок обчислення податку 

5.1. Порядок обчислення податку визначено пунктом 295.2 статті 295 Податкового 

кодексу України. 

6. Строк та порядок сплати податку 

6.1. Строк та порядок  сплати податку  визначено пунктами 295.1, 295.4, 295.6, 295.7 

статті 295 Податкового кодексу України. 

7. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 

7.1. Ведення обліку і складання звітності платниками податку здійснюється відповідно 

до вимог статті 296 Податкового кодексу України. 

 

 

Секретар міської ради                                     Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 5.2 

до рішення Перечинської міської ради 

від 12 липня 2022 року №563 

 

Ставки 

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 

I групи платників єдиного податку 

 

Код 

КВЕД 

ДК 

009:2010 

Види господарської діяльності 

Фіксована ставка 
податку, % для 

платників I групи (у 
відсотках до розміру 

прожиткового 

мінімуму для 
працездатних осіб, 

встановленого 
законом на 01 січня 

податкового 
(звітного) року, з 

розрахунку на 
календарний місяць 

 

 Роздрібний продаж товарів з торговельних місць  
 

 

47.8  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  10 

47.81  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та 

тютюновими виробами * (крім продажу підакцизних товарів, пально-

мастильних, лікерогорільчаних та тютюнових виробів, разом з цим, 

дозволено здійснювати роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів в 

ємкостях до 20 л та діяльність фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним 

продажем пива та столових вин) 

10 

47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і 

взуттям  
10 

47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  10 

 Побутові послуги населенню  
 

 

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві  10 

13.9  *Виробництво інших текстильних виробів  10 

13.91  *Виробництво трикотажного полотна  10 

13.92  *Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу  10 

13.93  *Виробництво килимів і килимових виробів  10 

13.94  *Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток  10 

13.95  *Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу  10 

14  *Виробництво одягу  10 

14.1  *Виробництво одягу, крім хутряного  10 

14.11  *Виробництво одягу зі шкіри  10 

14.12  *Виробництво робочого одягу  10 

14.13  *Виробництво іншого верхнього одягу  10 

14.14  *Виробництво спіднього одягу  10 

14.19  *Виробництво іншого одягу й аксесуарів  10 

14.2  *Виготовлення виробів із хутра  10 

14.20  *Виготовлення виробів із хутра  10 

14.3  *Виробництво трикотажного та в’язаного одягу  10 

14.31  *Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів  10 

14.39  *Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу  10 

15  *Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  10 

15.1  *Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, 

лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра  
10 

15.11  *Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра  10 

15.12  *Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри 

та інших матеріалів  
10 

15.20  *Виробництво взуття  10 
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16.23  *Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних 

виробів  
10 

16.24  *Виробництво дерев’яної тари  10 

16.29  *Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, 

соломки та рослинних матеріалів для плетіння  
10 

33.11  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів  10 

45.2  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  10 

45.20  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  10 

74.2  Діяльність у сфері фотографії  10 

74.20  Діяльність у сфері фотографії  10 

77.2  Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку  10 

77.21  Прокат товарів для спорту та відпочинку  10 

77.22  Прокат відеозаписів і дисків  10 

77.29  Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку  10 

81.2  Діяльність із прибирання  10 

81.21  Загальне прибирання будинків  10 

81.22  Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів  10 

95.2  Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку  10 

95.21  Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, 

записування, відтворення звуку й зображення  
10 

95.22  Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання  10 

95.23  Ремонт взуття та шкіряних виробів  10 

95.24  Ремонт меблів і домашнього начиння  10 

95.25  Ремонт годинників і ювелірних виробів  10 

95.29  Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку  10 

96  Надання інших індивідуальних послуг  10 

96.0  Надання інших індивідуальних послуг  10 

96.01  Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів  10 

96.02  Надання послуг перукарнями та салонами краси  (крім салони краси)  10 

96.03  Організування поховань і надання суміжних послуг  10 

96.04  Діяльність із забезпечення фізичного комфорту  10 

96.09  Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. *(послуги домашньої 

прислуги та послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за 

індивідуальним замовленням) 

10 

Інші види господарської діяльності, які не ввійшли до даного переліку, крім тих, 

здійснення яких заборонено спрощеною системою
 10 

 

* виготовлення за індивідуальним замовленням; 

У тексті вжито скорочення: н. в. і. у. - не віднесено до інших угруповань  

 

Примітка: у разі внесення змін або доповнень до Податкового кодексу україни або Класифікації видів 
економічної діяльності – зміни  до кодів та найменування зазначеного переліку застосовуються відповідно.  

 

 
Секретар міської ради                                     Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 5.3 

до рішення Перечинської міської ради 

від 12 липня 2022 року №563 

 
Ставки 

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 

II групи платників єдиного податку 

 

Код 
КВЕД 

ДК 

009:2010 

                                           Види господарської діяльності 

Фіксована ставка 
податку, % для 

платників II групи (у 
відсотках до розміру 

мінімальної 
заробітної плати , 

встановленої законом 

на 01 січня 
податкового 

(звітного) року, з 
розрахунку на 

календарний місяць) 
 

01  Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг  20 

01.1  Вирощування однорічних і дворічних культур  20 

01.11  Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 

олійних культур  
20 

01.12  Вирощування рису  20 

01.13  Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів  20 

01.14  Вирощування цукрової тростини  20 

01.16  Вирощування прядивних культур  20 

01.19  Вирощування інших однорічних і дворічних культур  20 

01.2  Вирощування багаторічних культур  20 

01.21  Вирощування винограду  20 

01.22  Вирощування тропічних і субтропічних фруктів  20 

01.23  Вирощування цитрусових  20 

01.24  Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів  20 

01.25  Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів 20 

01.26  Вирощування олійних плодів  20 

01.27  Вирощування культур для виробництва напоїв  20 

01.28  Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур  20 

01.29  Вирощування інших багаторічних культур  20 

01.3  Відтворення рослин  20 

01.30  Відтворення рослин  20 

01.4  Тваринництво  20 

01.41  Розведення великої рогатої худоби молочних порід  20 

01.42  Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів  20 

01.43  Розведення коней та інших тварин родини конячих  20 

01.44  Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих  20 

01.45  Розведення овець і кіз  20 

01.46  Розведення свиней  20 

01.47  Розведення свійської птиці  20 

01.49  Розведення інших тварин  20 

01.5  Змішане сільське господарство  20 

01.50  Змішане сільське господарство  20 
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01.6  Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність  20 

01.61  Допоміжна діяльність у рослинництві  20 

01.62  Допоміжна діяльність у тваринництві  20 

01.63  Післяурожайна діяльність  20 

01.64  Оброблення насіння для відтворення  20 

01.7  Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг  20 

01.70  Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг  20 

02  Лісове господарство та лісозаготівлі  20 

02.1  Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві  20 

02.10  Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві  20 

02.2  Лісозаготівлі  20 

02.20  Лісозаготівлі  20 

02.3  Збирання дикорослих недеревних продуктів  20 

02.30  Збирання дикорослих недеревних продуктів  20 

02.4  Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві  20 

02.40  Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві  20 

03  Рибне господарство  20 

03.1  Рибальство  20 

03.11  Морське рибальство  20 

03.12  Прісноводне рибальство  20 

03.2  Рибництво (аквакультура)  20 

03.21  Морське рибництво (аквакультура)  20 

03.22  Прісноводне рибництво (аквакультура)  20 

10  Виробництво харчових продуктів  20 

10.1  Виробництво м’яса та м’ясних продуктів  20 

10.11  Виробництво м’яса  20 

10.12  Виробництво м’яса свійської птиці  20 

10.13  Виробництво м’ясних продуктів  20 

10.2  Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків  20 

10.20  Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків  20 

10.3  Перероблення та консервування фруктів і овочів  20 

10.31  Перероблення та консервування картоплі  20 

10.32  Виробництво фруктових і овочевих соків  20 

10.39  Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів  20 

10.4  Виробництво олії та тваринних жирів  20 

10.41  Виробництво олії та тваринних жирів  20 

10.42  Виробництво маргарину і подібних харчових жирів  20 

10.5  Виробництво молочних продуктів  20 

10.51  Перероблення молока, виробництво масла та сиру  20 

10.52  Виробництво морозива  20 

10.6  Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і 

крохмальних продуктів  
20 

10.61  Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості  20 

10.62  Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів  20 

10.7  Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів  20 

10.71  Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання  
20 

10.72  Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання  
20 
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10.73  Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів  20 

10.8  Виробництво інших харчових продуктів  20 

10.81  Виробництво цукру  20 

10.82  Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів  20 

10.83  Виробництво чаю та кави  20 

10.84  Виробництво прянощів і приправ  20 

10.85  Виробництво готової їжі та страв  20 

10.86  Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів  20 

10.89  Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у. 20 

10.9  Виробництво готових кормів для тварин  20 

10.91  Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах  20 

10.92  Виробництво готових кормів для домашніх тварин  20 

13  Текстильне виробництво  20 

13.1  Підготування та прядіння текстильних волокон  20 

13.10  Підготування та прядіння текстильних волокон  20 

13.2  Ткацьке виробництво  20 

13.20  Ткацьке виробництво  20 

13.3  Оздоблення текстильних виробів  20 

13.30  Оздоблення текстильних виробів  20 

13.9  Виробництво інших текстильних виробів  20 

13.91  Виробництво трикотажного полотна  20 

13.92  Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу  20 

13.93  Виробництво килимів і килимових виробів  20 

13.94  Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток  20 

13.95  Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу  20 

13.96  Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового 

призначення  
20 

13.99  Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.  20 

14  Виробництво одягу  20 

14.1  Виробництво одягу, крім хутряного  20 

14.11  Виробництво одягу зі шкіри  20 

14.12  Виробництво робочого одягу  20 

14.13  Виробництво іншого верхнього одягу  20 

14.14  Виробництво спіднього одягу  20 

14.19  Виробництво іншого одягу й аксесуарів  20 

14.2  Виготовлення виробів із хутра  20 

14.20  Виготовлення виробів із хутра  20 

14.3  Виробництво трикотажного та в’язаного одягу  20 

14.31  Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів  20 

14.39  Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу  20 

15  Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  20 

15.1  Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, 

лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра  
20 

15.11  Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра  20 

15.12  Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та 
інших матеріалів  

20 

15.2  Виробництво взуття  20 

15.20  Виробництво взуття  20 

16  Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім 

меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для 
20 
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плетіння  

16.1  Лісопильне та стругальне виробництво  20 

16.10  Лісопильне та стругальне виробництво  20 

16.2  Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів 

для плетіння  
20 

16.21  Виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону  20 

16.22  Виробництво щитового паркету  20 

16.23  Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів  20 

16.24  Виробництво дерев’яної тари  20 

16.29  Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, 

соломки та рослинних матеріалів для плетіння  
20 

17  Виробництво паперу та паперових виробів  20 

17.1  Виробництво паперової маси, паперу та картону  20 

17.11  Виробництво паперової маси  20 

17.12  Виробництво паперу та картону  20 

17.2  Виготовлення виробів з паперу та картону  20 

17.21  Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари  20 

17.22  Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-

гігієнічного призначення  
20 

17.23  Виробництво паперових канцелярських виробів  20 

17.24  Виробництво шпалер  20 

17.29  Виробництво інших виробів з паперу та картону  20 

18  Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації  20 

18.1  Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг  20 

18.11  Друкування газет  20 

18.12  Друкування іншої продукції  20 

18.13  Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг  20 

18.14  Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг  20 

18.2  Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення  20 

18.20  Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення  20 

20  Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 

20.1  Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і 

синтетичного каучуку в первинних формах  
20 

20.12  Виробництво барвників і пігментів  20 

20.13  Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин  20 

20.14  Виробництво інших основних органічних хімічних речовин  20 

20.15  Виробництво добрив і азотних сполук  20 

20.2  Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції  20 

20.20  Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції  20 

20.3  Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик  20 

20.30  Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик  20 

20.4  Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, 
парфумних і косметичних засобів  

20 

20.41  Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування  20 

20.42  Виробництво парфумних і косметичних засобів  20 

20.5  Виробництво іншої хімічної продукції  20 

20.52  Виробництво клеїв  20 

20.53  Виробництво ефірних олій  20 

20.59  Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.  20 

20.6  Виробництво штучних і синтетичних волокон  20 
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20.60  Виробництво штучних і синтетичних волокон  20 

22  Виробництво гумових і пластмасових виробів  20 

22.1  Виробництво гумових виробів  20 

22.19  Виробництво інших гумових виробів  20 

22.2  Виробництво пластмасових виробів  20 

22.21  Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас  20 

22.22  Виробництво тари з пластмас  20 

22.23  Виробництво будівельних виробів із пластмас  20 

22.29  Виробництво інших виробів із пластмас  20 

23  Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції  20 

23.1  Виробництво скла та виробів зі скла  20 

23.11  Виробництво листового скла  20 

23.12  Формування й оброблення листового скла  20 

23.13  Виробництво порожнистого скла  20 

23.14  Виробництво скловолокна  20 

23.19  Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних  20 

23.3  Виробництво будівельних матеріалів із глини  20 

23.31  Виробництво керамічних плиток і плит  20 

23.32  Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої 

глини  
20 

23.4  Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки  20 

23.41  Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів  20 

23.42  Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів  20 

23.43  Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури  20 

23.44  Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення  20 

23.49  Виробництво інших керамічних виробів  20 

23.5  Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей  20 

23.51  Виробництво цементу  20 

23.52  Виробництво вапна та гіпсових сумішей  20 

23.6  Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу  20 

23.61  Виготовлення виробів із бетону для будівництва  20 

23.62  Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва  20 

23.63  Виробництво бетонних розчинів, готових для використання  20 

23.64  Виробництво сухих будівельних сумішей  20 

23.65  Виготовлення виробів із волокнистого цементу  20 

23.69  Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу  20 

23.7  Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю  20 

23.70  Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю  20 

24.2  Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі  20 

24.20  Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі  20 

25  Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  20 

25.1  Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів  20 

25.11  Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій  20 

25.12  Виробництво металевих дверей і вікон  20 

25.2  Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів  20 

25.21  Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення  20 

25.29  Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів  20 

25.3  Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення  20 

25.30  Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення  20 
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25.6  Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення 

металевих виробів  
20 

25.61  Оброблення металів та нанесення покриття на метали  20 

25.62  Механічне оброблення металевих виробів  20 

25.7  Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального 

призначення  
20 

25.71  Виробництво столових приборів  20 

25.72  Виробництво замків і дверних петель  20 

25.73  Виробництво інструментів  20 

25.9  Виробництво інших готових металевих виробів  20 

25.91  Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів  20 

25.92  Виробництво легких металевих паковань  20 

25.93  Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин  20 

25.94  Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів  20 

25.99  Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.  20 

26  Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції  20 

26.1  Виробництво електронних компонентів і плат  20 

26.11  Виробництво електронних компонентів  20 

26.12  Виробництво змонтованих електронних плат  20 

26.2  Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання  20 

26.20  Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання  20 

26.3  Виробництво обладнання зв’язку  20 

26.30  Виробництво обладнання зв’язку  20 

26.4  Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, 

записування та відтворювання звуку й зображення  
20 

26.40  Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, 

записування та відтворювання звуку й зображення  
20 

26.52  Виробництво годинників  20 

26.6  Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного 

устатковання  
20 

26.60  Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного 

устатковання  
20 

26.7  Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання  20 

26.70  Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання  20 

26.8  Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних  20 

26.80  Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних  20 

27  Виробництво електричного устатковання  20 

27.1  Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, 
електророзподільчої та контрольної апаратури  

20 

27.11  Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів  20 

27.12  Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури  20 

27.2  Виробництво батарей і акумуляторів  20 

27.20  Виробництво батарей і акумуляторів  20 

27.3  Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв  20 

27.31  Виробництво волоконно-оптичних кабелів  20 

27.32  Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів  20 

27.33  Виробництво електромонтажних пристроїв  20 

27.4  Виробництво електричного освітлювального устатковання  20 

27.40  Виробництво електричного освітлювального устатковання  20 

27.5  Виробництво побутових приладів  20 
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27.51  Виробництво електричних побутових приладів  20 

27.52  Виробництво неелектричних побутових приладів  20 

27.9  Виробництво іншого електричного устатковання  20 

27.90  Виробництво іншого електричного устатковання  20 

28  Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у.  20 

28.1  Виробництво машин і устатковання загального призначення  20 

28.11  Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і 

мотоциклетних двигунів  
20 

28.12  Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання  20 

28.13  Виробництво інших помп і компресорів  20 

28.14  Виробництво інших кранів і клапанів  20 

28.15  Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач 
і приводів  

20 

28.2  Виробництво інших машин і устатковання загального призначення  20 

28.21  Виробництво печей і пічних пальників  20 

28.22  Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання  20 

28.23  Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп’ютерів і 

периферійного устатковання  
20 

28.24  Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів  20 

28.25  Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання  20 

28.29  Виробництво інших машин і устатковання загального призначення,                    

н. в. і. у.  
20 

28.3  Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства  20 

28.30  Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства  20 

28.4  Виробництво металообробних машин і верстатів  20 

28.41  Виробництво металообробних машин  20 

28.49  Виробництво інших верстатів  20 

28.9  Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення  20 

28.91  Виробництво машин і устатковання для металургії  20 

28.92  Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та 

будівництва  
20 

28.93  Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і 

напоїв, перероблення тютюну  
20 

28.94  Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, 

хутряних і шкіряних виробів  
20 

28.95  Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону  20 

28.96  Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми  20 

28.99  Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення,                         

н. в. і. у.  
20 

30  Виробництво інших транспортних засобів  20 

30.1  Будування суден і човнів  20 

30.11  Будування суден і плавучих конструкцій  20 

30.12  Будування прогулянкових і спортивних човнів  20 

30.2  Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу  20 

30.20  Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу  20 

30.9  Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у.  20 

30.92  Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок  20 

30.99  Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у. 20 

31  Виробництво меблів  20 
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31.0  Виробництво меблів  20 

31.01  Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі  20 

31.02  Виробництво кухонних меблів  20 

31.03  Виробництво матраців  20 

31.09  Виробництво інших меблів  20 

32  Виробництво іншої продукції  20 

32.12  Виробництво ювелірних і подібних виробів * 

*(виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням) 
20 

32.13  Виробництво біжутерії та подібних виробів  20 

32.2  Виробництво музичних інструментів  20 

32.20  Виробництво музичних інструментів  20 

32.3  Виробництво спортивних товарів  20 

32.30  Виробництво спортивних товарів  20 

32.4  Виробництво ігор та іграшок  20 

32.40  Виробництво ігор та іграшок  20 

32.5  Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів  20 

32.50  Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів  20 

32.9  Виробництво продукції, н. в. і. у.  20 

32.91  Виробництво мітел і щіток  20 

32.99  Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.  20 

33  Ремонт і монтаж машин і устатковання  20 

33.1  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і 
устатковання  

20 

33.11  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів  20 

33.12  Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового 

призначення  
20 

33.13  Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання  20 

33.14  Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання  20 

33.15  Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів  20 

33.16  Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів  20 

33.17  Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів  20 

33.19  Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання  20 

33.2  Установлення та монтаж машин і устатковання  20 

33.20  Установлення та монтаж машин і устатковання  20 

35.1  Виробництво, передача та розподілення електроенергії  20 

35.11  Виробництво електроенергії  20 

35.12  Передача електроенергії  20 

35.13  Розподілення електроенергії  20 

35.14  Торгівля електроенергією  20 

35.3  Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря  20 

35.30  Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря  20 

37  Каналізація, відведення й очищення стічних вод  20 

37.0  Каналізація, відведення й очищення стічних вод  20 

37.00  Каналізація, відведення й очищення стічних вод  20 

38  Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів  20 

38.1  Збирання відходів  20 

38.11  Збирання безпечних відходів  20 

38.12  Збирання небезпечних відходів  20 

38.2  Оброблення та видалення відходів  20 
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38.21  Оброблення та видалення безпечних відходів  20 

38.22  Оброблення та видалення небезпечних відходів  20 

38.3  Відновлення матеріалів  20 

38.31  Демонтаж (розбирання) машин і устатковання  20 

38.32  Відновлення відсортованих відходів  20 

39  Інша діяльність щодо поводження з відходами  20 

39.0  Інша діяльність щодо поводження з відходами  20 

39.00  Інша діяльність щодо поводження з відходами  20 

41  Будівництво будівель  20 

41.1  Організація будівництва будівель  20 

41.10  Організація будівництва будівель  20 

41.2  Будівництво житлових і нежитлових будівель  20 

41.20  Будівництво житлових і нежитлових будівель  20 

42  Будівництво споруд  20 

42.1  Будівництво доріг і залізниць  20 

42.11  Будівництво доріг і автострад  20 

42.12  Будівництво залізниць і метрополітену  20 

42.13  Будівництво мостів і тунелів  20 

42.2  Будівництво комунікацій  20 

42.21  Будівництво трубопроводів  20 

42.22  Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій  20 

42.9  Будівництво інших споруд  20 

42.91  Будівництво водних споруд  20 

42.99  Будівництво інших споруд, н. в. і. у.  20 

43  Спеціалізовані будівельні роботи  20 

43.1  Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику  20 

43.11  Знесення  20 

43.12  Підготовчі роботи на будівельному майданчику  20 

43.13  Розвідувальне буріння  20 

43.2  Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи  20 

43.21  Електромонтажні роботи  20 

43.22  Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  20 

43.29  Інші будівельно-монтажні роботи  20 

43.3  Роботи із завершення будівництва  20 

43.31  Штукатурні роботи  20 

43.32  Установлення столярних виробів  20 

43.33  Покриття підлоги й облицювання стін  20 

43.34  Малярні роботи та скління  20 

43.39  Інші роботи із завершення будівництва  20 

43.9  Інші спеціалізовані будівельні роботи  20 

43.91  Покрівельні роботи  20 

43.99  Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.  20 

45  Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, 

їх ремонт  
20 

45.19  Торгівля іншими автотранспортними засобами  20 

45.2  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  20 

45.20  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  20 

45.3  Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  20 

45.31  Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  20 
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45.32  Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  20 

46  Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами  20 

46.1  Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту  20 

46.11  Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, 

живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами  
20 

46.13  Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічними виробами  
20 

46.14  Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, 

суднами та літаками  
20 

46.15  Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, 

залізними та іншими металевими виробами  
20 

46.16  Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, 

взуттям і шкіряними виробами  
20 

46.18  Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами  20 

46.19  Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту  20 

46.2  Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами  20 

46.22  Оптова торгівля квітами та рослинами  20 

46.23  Оптова торгівля живими тваринами  20 

46.24  Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою  20 

46.31  Оптова торгівля фруктами й овочами  20 

46.32  Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами  20 

46.33  Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та 
жирами  

20 

46.34 Оптова торгівля напоями *(крім лікерогорільчаних виробів) 20 

46.36  Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами  20 

46.37  Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами  20 

46.38  Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, 

ракоподібними та молюсками  
20 

46.4  Оптова торгівля товарами господарського призначення  20 

46.41  Оптова торгівля текстильними товарами  20 

46.42  Оптова торгівля одягом і взуттям  20 

46.43  Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою 

побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й 

зображення  

20 

46.44  Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення  20 

46.45  Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами  20 

46.46  Оптова торгівля фармацевтичними товарами  20 

46.47  Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям  20 

46.49  Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення  20 

46.5  Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням  20 

46.51  Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним 

забезпеченням  
20 

46.52  Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями 

до нього  
20 

46.6  Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням  20 

46.61  Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням  20 

46.62  Оптова торгівля верстатами  20 

46.63  Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та 

будівництва  
20 

46.64  Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та 20 

 

Продовження додатку 5.3 



  52 

 

трикотажного виробництва  

46.65  Оптова торгівля офісними меблями  20 

46.66  Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням  20 

46.69  Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням  20 

46.7  Інші види спеціалізованої оптової торгівлі  20 

46.73  Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-

технічним обладнанням  
20 

46.74  Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього  
20 

46.75  Оптова торгівля хімічними продуктами  20 

46.76  Оптова торгівля іншими проміжними продуктами  20 

46.77  Оптова торгівля відходами та брухтом  20 

46.9  Неспеціалізована оптова торгівля  20 

46.90  Неспеціалізована оптова торгівля  20 

47  Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 

мотоциклами  
20 

47.1  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах  20 

47.19  Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  20 

47.21  Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах  20 

47.22  Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих 

магазинах  
20 

47.23  Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих 

магазинах  
20 

47.24  Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими 

кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах  
20 

47.29  Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих 

магазинах  
20 

47.4  Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у 

спеціалізованих магазинах  
20 

47.41  Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і 

програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах  
20 

47.42  Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих 

магазинах  
20 

47.43  Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою 

побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й 

зображення  

20 

47.5  Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в 

спеціалізованих магазинах  
20 

47.51  Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах  20 

47.52  Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах  
20 

47.53  Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і 

підлоги в спеціалізованих магазинах  
20 

47.54  Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах  20 

47.59  Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами 

для дому в спеціалізованих магазинах  
20 

47.6  Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для 

відпочинку в спеціалізованих магазинах  
20 

47.61  Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах  20 

47.62  Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих 

магазинах  
20 
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47.63  Роздрібна торгівля аудіо — та відеозаписами в спеціалізованих магазинах  20 

47.64  Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах  20 

47.65  Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах  20 

47.7  Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах  20 

47.71  Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах  20 

47.72  Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих 

магазинах  
20 

47.73  Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах  20 

47.74  Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих 

магазинах  
20 

47.75  Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями 

в спеціалізованих магазинах  
20 

47.76  Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми 

тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах  
20 

47.78  Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих 

магазинах  
20 

47.79  Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах  20 

47.8  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  20 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та 

тютюновими виробами * (крім продажу підакцизних товарів, пально-

мастильних, лікерогорільчаних та тютюнових виробів, разом з цим, дозволено 

здійснювати роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів в ємкостях до 

20 л та діяльність фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та 

столових вин) 

20 

47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і 

взуттям  
20 

47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  20 

47.9  Роздрібна торгівля поза магазинами  20 

47.91  Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або 

через мережу Інтернет  
20 

47.99  Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами  20 

49  Наземний і трубопровідний транспорт  20 

49.1  Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення  20 

49.10  Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення  20 

49.2  Вантажний залізничний транспорт  20 

49.20  Вантажний залізничний транспорт  20 

49.3  Інший пасажирський наземний транспорт  20 

49.31  Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення  20 

49.32  Надання послуг таксі  20 

49.39  Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.  20 

49.4  Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей  20 

49.41  Вантажний автомобільний транспорт  20 

49.42  Надання послуг перевезення речей (переїзду)  20 

49.5  Трубопровідний транспорт  20 

49.50  Трубопровідний транспорт  20 

50  Водний транспорт  20 

50.1  Пасажирський морський транспорт  20 

50.10  Пасажирський морський транспорт  20 

50.2  Вантажний морський транспорт  20 

50.20  Вантажний морський транспорт  20 

50.3  Пасажирський річковий транспорт  20 
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50.30  Пасажирський річковий транспорт  20 

50.4  Вантажний річковий транспорт  20 

50.40  Вантажний річковий транспорт  20 

51  Авіаційний транспорт  20 

51.1  Пасажирський авіаційний транспорт  20 

51.10  Пасажирський авіаційний транспорт  20 

51.2  Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт  20 

51.21  Вантажний авіаційний транспорт  20 

52  Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту  20 

52.1  Складське господарство  20 

52.10  Складське господарство  20 

52.2  Допоміжна діяльність у сфері транспорту  20 

52.21  Допоміжне обслуговування наземного транспорту  20 

52.22  Допоміжне обслуговування водного транспорту  20 

52.23  Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту  20 

52.24  Транспортне оброблення вантажів  20 

52.29  Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  20 

53  Поштова та кур’єрська діяльність  

*(крім пошти) 
20 

53.2  Інша поштова та кур’єрська діяльність  

*(крім пошти) 
20 

53.20  Інша поштова та кур’єрська діяльність  

*(крім пошти) 
20 

55  Тимчасове розміщування  20 

55.1  Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування  20 

55.10  Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування  20 

55.2  Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового 

проживання  
20 

55.20  Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового 

проживання  
20 

55.3  Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і 

причепів  
20 

55.30  Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і 

причепів  
20 

55.9  Діяльність інших засобів тимчасового розміщування  20 

55.90  Діяльність інших засобів тимчасового розміщування  20 

56  Діяльність із забезпечення стравами та напоями  20 

56.1  Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування  20 

56.10  Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування  20 

56.2  Постачання готових страв  20 

56.21  Постачання готових страв для подій  20 

56.29  Постачання інших готових страв  20 

58  Видавнича діяльність  20 

58.1  Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність  20 

58.11  Видання книг  20 

58.12  Видання довідників і каталогів  20 

58.13  Видання газет  20 

58.14  Видання журналів і періодичних видань  20 

58.19  Інші види видавничої діяльності  20 

58.2  Видання програмного забезпечення  20 
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58.21  Видання комп’ютерних ігор  20 

58.29  Видання іншого програмного забезпечення  20 

59  Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання 

звукозаписів  
20 

59.1  Виробництво кіно — та відеофільмів, телевізійних програм  20 

59.11  Виробництво кіно — та відеофільмів, телевізійних програм  20 

59.12  Компонування кіно — та відеофільмів, телевізійних програм  20 

59.13  Розповсюдження кіно — та відеофільмів, телевізійних програм  20 

59.14  Демонстрація кінофільмів  20 

59.2  Видання звукозаписів  20 

59.20  Видання звукозаписів  20 

62  Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність  20 

62.0  Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність  20 

62.01  Комп’ютерне програмування  20 

62.02  Консультування з питань інформатизації  20 

62.03  Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням  20 

62.09  Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем  20 

63  Надання інформаційних послуг  20 

63.1  Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними 

діяльність; веб-портали  
20 

63.11  Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними 

діяльність  
20 

63.9  Надання інших інформаційних послуг  20 

63.91  Діяльність інформаційних агентств  20 

63.99  Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.  20 

K  ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ   

66.22  Діяльність страхових агентів і брокерів  

*(крім страхових брокерів) 
20 

68  Операції з нерухомим майном  20 

68.2  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна * (земельні ділянки, загальна площа яких не перевищує 0,2 га, житлові 

приміщення та/або їх частини, загальна площа, яких не перевищує 100 м2, 

нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа 

яких не перевищує 300 м2)  

20 

68.20  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна * (земельні ділянки, загальна площа яких не перевищує 0,2 га, житлові 

приміщення та/або їх частини, загальна площа, яких не перевищує 100 м2, 

нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа 

яких не перевищує 300 м2) 

 

20 

69  Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку * 

*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, адвокатську діяльність 

та арбітражних керуючих) 

20 

69.1  Діяльність у сфері права * 

*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, адвокатську діяльність 

та арбітражних керуючих) 

20 

69.10  Діяльність у сфері права * 

*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, адвокатську діяльність 
та арбітражних керуючих) 

20 

69.2  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань 

оподаткування  

* (крім аудиту) 

20 

69.20  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань 20 
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оподаткування * (крім аудиту) 

70.21  Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю  20 

71.1  Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного 

консультування  
20 

71.11  Діяльність у сфері архітектури  20 

72  Наукові дослідження та розробки  20 

73.1  Рекламна діяльність  20 

73.11  Рекламні агентства  20 

73.12  Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації  20 

74  Інша професійна, наукова та технічна діяльність  20 

74.1  Спеціалізована діяльність із дизайну  20 

74.10  Спеціалізована діяльність із дизайну  20 

74.2  Діяльність у сфері фотографії  20 

74.20  Діяльність у сфері фотографії  20 

74.3  Надання послуг перекладу  20 

74.30  Надання послуг перекладу  20 

74.9  Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.  20 

74.90  Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.  20 

75  Ветеринарна діяльність  20 

75.0  Ветеринарна діяльність  20 

75.00  Ветеринарна діяльність  20 

77.1  Надання в оренду автотранспортних засобів  20 

77.11  Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  20 

77.12  Надання в оренду вантажних автомобілів  20 

77.2  Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку  20 

77.21  Прокат товарів для спорту та відпочинку  20 

77.22  Прокат відеозаписів і дисків  20 

77.29  Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку  20 

77.3  Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів  20 

77.31  Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання  20 

77.32  Надання в оренду будівельних машин і устатковання  20 

77.33  Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп’ютерів  20 

77.34  Надання в оренду водних транспортних засобів  20 

77.35  Надання в оренду повітряних транспортних засобів  20 

77.39  Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.  20 

78  Діяльність із працевлаштування  20 

78.1  Діяльність агентств працевлаштування  20 

78.10  Діяльність агентств працевлаштування  20 

78.2  Діяльність агентств тимчасового працевлаштування  20 

78.20  Діяльність агентств тимчасового працевлаштування  20 

78.3  Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами  20 

78.30  Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами  20 

79  Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших 

послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність  
20 

79.11  Діяльність туристичних агентств 20 

79.9  Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність  20 

79.90  Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність  20 

80  Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань  20 

80.1  Діяльність приватних охоронних служб  20 
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80.10  Діяльність приватних охоронних служб  20 

80.2  Обслуговування систем безпеки  20 

80.20  Обслуговування систем безпеки  20 

80.3  Проведення розслідувань  20 

80.30  Проведення розслідувань  20 

81  Обслуговування будинків і територій  20 

81.1  Комплексне обслуговування об’єктів  20 

81.10  Комплексне обслуговування об’єктів  20 

81.2  Діяльність із прибирання  20 

81.21  Загальне прибирання будинків  20 

81.22  Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів  20 

81.29  Інші види діяльності із прибирання  20 

81.3  Надання ландшафтних послуг  20 

81.30  Надання ландшафтних послуг  20 

82  Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні 

послуги  
20 

82.1  Адміністративна та допоміжна офісна діяльність  20 

82.11  Надання комбінованих офісних адміністративних послуг  20 

82.19  Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна 

офісна діяльність  
20 

82.2  Діяльність телефонних центрів  20 

82.20  Діяльність телефонних центрів  20 

82.3  Організування конгресів і торговельних виставок  20 

82.30  Організування конгресів і торговельних виставок  20 

85  Освіта  20 

85.1  Дошкільна освіта  20 

85.10  Дошкільна освіта  20 

85.2  Початкова освіта  20 

85.20  Початкова освіта  20 

85.3  Середня освіта  20 

85.31  Загальна середня освіта  20 

85.32  Професійно-технічна освіта 20 

85.5  Інші види освіти  20 

85.51  Освіта у сфері спорту та відпочинку  20 

85.52  Освіта у сфері культури  20 

85.53  Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів  20 

85.59  Інші види освіти, н. в. і. у.  20 

85.6  Допоміжна діяльність у сфері освіти  20 

85.60  Допоміжна діяльність у сфері освіти  20 

86  Охорона здоров’я  20 

86.2  Медична та стоматологічна практика  20 

86.21  Загальна медична практика  20 

86.22  Спеціалізована медична практика  20 

86.23  Стоматологічна практика  20 

86.9  Інша діяльність у сфері охорони здоров’я  20 

86.90  Інша діяльність у сфері охорони здоров’я  20 

87  Надання послуг догляду із забезпеченням проживання  20 

87.1  Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання  20 

87.10  Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання  20 
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87.2  Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими 

вадами та хворих на наркоманію  
20 

87.20  Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими 
вадами та хворих на наркоманію  

20 

87.3  Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку 

та осіб з інвалідністтю  
20 

87.30  Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб 

похилого віку та осіб з інвалідністтю  
20 

87.9  Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання  20 

87.90  Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання  20 

88  Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання  20 

88.1  Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого 

віку та осіб з інвалідністтю  
20 

88.10  Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого 

віку та осіб з інвалідністтю  
20 

88.9  Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання  20 

88.91  Денний догляд за дітьми  20 

90.0  Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг  20 

90.03  Індивідуальна мистецька діяльність  20 

90.01 Театральна та концертна діяльність  20 

90.04  Функціювання театральних і концертних залів  20 

91  Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури  20 

91.0  Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури  20 

91.01  Функціювання бібліотек і архівів  20 

91.02  Функціювання музеїв  20 

91.03  Діяльність із охорони та використання пам’яток історії, будівель та інших 

пам’яток культури  
20 

91.04  Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників  20 

93  Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг  20 

93.1  Діяльність у сфері спорту  20 

93.11  Функціювання спортивних споруд  20 

93.12  Діяльність спортивних клубів  20 

93.13  Діяльність фітнес-центрів  20 

93.19  Інша діяльність у сфері спорту  20 

93.2  Організування відпочинку та розваг  20 

93.21  Функціювання атракціонів і тематичних парків  20 

93.29  Організування інших видів відпочинку та розваг  20 

95  Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку  20 

95.1  Ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку  20 

95.11  Ремонт комп’ютерів і периферійного устатковання  20 

95.12  Ремонт обладнання зв’язку  20 

95.2  Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку  20 

95.21  Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, 

записування, відтворення звуку й зображення  
20 

95.22  Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання  20 

95.23  Ремонт взуття та шкіряних виробів  20 

95.24  Ремонт меблів і домашнього начиння  20 

95.25  Ремонт годинників і ювелірних виробів  20 

95.29  Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку  20 

96  Надання інших індивідуальних послуг  20 
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96.0  Надання інших індивідуальних послуг  20 

96.01  Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів  20 

96.02  Надання послуг перукарнями та салонами краси  20 

96.03  Організування поховань і надання суміжних послуг  20 

96.04  Діяльність із забезпечення фізичного комфорту  20 

96.09  Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.  20 

Інші види господарської діяльності, які не ввійшли до даного переліку, крім тих, 
здійснення яких заборонено спрощеною системою 20 

 

У тексті вжито скорочення: н. в. і. у. - не віднесено до інших угруповань  

 

Примітка: у разі внесення змін або доповнень до Податкового кодексу україни або Класифікації видів 

економічної діяльності – зміни  до кодів та найменування зазначеного переліку застосовуються відповідно.  

 

Секретар міської ради    Галина ГАЄВСЬКА 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

 19 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 12 липня 2022 року №564 

              м.Перечин 

 

Про затвердження звіту по  

виконанню бюджету міської  

територіальної громади  

за I півріччя 2022 року 

 

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та розглянувши 

звіт по виконанню бюджету міської територіальної громади I півріччя 2022 

року, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт по виконанню бюджету міської територіальної громади 

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

додаються), з них: 

 

1.1.        По загальному фонду бюджету міської територіальної громади: 

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

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

 

1.2.        По спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади: 

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

-        по видатках у сумі 2 679 513,43грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію міської ради з питань планування бюджету, 

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

 

 

     Міський голова                 Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 

 

 



  61 

 

 

Додаток 1

до рішення Перечинської міської ради

від 12 липня 2022 року №564
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10000000 Податкові надходження  31 355 490,00 47 855 188,99 152,62 39 310,00 59 685,09 151,83 31 394 800,00 47 914 874,08 152,62

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  22 382 500,00 37 858 281,87 169,14 22 382 500,00 37 858 281,87 169,14

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 22 382 500,00 37 858 281,87 169,14 22 382 500,00 37 858 281,87 169,14

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати
21 430 000,00 21 300 326,66 99,39 21 430 000,00 21 300 326,66 99,39

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, 

що сплачується податковими агентами

885 000,00 16 289 632,91 1840,64 885 000,00 16 289 632,91 1840,64

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата
24 700,00 196 169,35 794,21 24 700,00 196 169,35 794,21

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами 

річного декларування
42 800,00 72 152,95 168,58 42 800,00 72 152,95 168,58

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 192 150,00 138 629,40 72,15 192 150,00 138 629,40 72,15

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 190 500,00 135 202,86 70,97 190 500,00 135 202,86 70,97

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування 
55 000,00 12 813,22 23,30 55 000,00 12 813,22 23,30

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування) 

135 500,00 122 389,64 90,32 135 500,00 122 389,64 90,32

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 1 650,00 3 426,54 207,67 1 650,00 3 426,54 207,67

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин 

загальнодержавного значення
1 650,00 3 426,54 207,67 1 650,00 3 426,54 207,67

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  1 148 000,00 789 954,78 68,81 1 148 000,00 789 954,78 68,81

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 141 000,00 53 988,90 38,29 141 000,00 53 988,90 38,29

14021900 Пальне 141 000,00 53 988,90 38,29 141 000,00 53 988,90 38,29

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 497 000,00 182 850,83 36,79 497 000,00 182 850,83 36,79

14031900 Пальне 497 000,00 182 850,83 36,79 497 000,00 182 850,83 36,79

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 
510 000,00 553 115,05 108,45 510 000,00 553 115,05 108,45

14040100

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній 

торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 

213.1.14

0,00 42 709,77 0,00

14040200

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 

213.1 статті 213 Податкового кодексу України)

510 000,00 510 405,28 100,08

18000000
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим 

кодексом України
7 632 840,00 9 068 322,94 118,81 7 632 840,00 9 068 322,94 118,81

18010000 Податок на майно 3 902 870,00 4 391 181,30 112,51 3 902 870,00 4 391 181,30 112,51

18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 
2 270,00 2 278,75 100,39 2 270,00 2 278,75 100,39

18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 
7 600,00 3 383,78 44,52 7 600,00 3 383,78 44,52

Всього по фондах

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Звіт по виконанню доходів бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2022 року

Загальний фонд Спеціальний фонд
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18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 
27 500,00 1 539,45 5,60 27 500,00 1 539,45 5,60

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 
185 000,00 195 217,23 105,52 185 000,00 195 217,23 105,52

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2 568 000,00 2 872 611,31 111,86 2 568 000,00 2 872 611,31 111,86

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 950 000,00 1 159 140,47 122,01 950 000,00 1 159 140,47 122,01

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 30 500,00 32 023,63 105,00 30 500,00 32 023,63 105,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 132 000,00 124 986,68 94,69 132 000,00 124 986,68 94,69

18030000 Туристичний збір 900,00 1 367,50 151,94 900,00 1 367,50 151,94

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 900,00 1 367,50 151,94 900,00 1 367,50 151,94

18050000 Єдиний податок  3 729 070,00 4 675 774,14 125,39 3 729 070,00 4 675 774,14 125,39

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 515 000,00 1 355 597,85 263,22 515 000,00 1 355 597,85 263,22

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 3 213 300,00 3 319 405,29 103,30 3 213 300,00 3 319 405,29 103,30

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків` 

770,00 771,00 100,13 770,00 771,00 100,13

19000000 Інші податки та збори 39 310,00 59 685,09 151,83 39310 59685,09 151,83

19010000 Екологічний податок 39 310,00 59 685,09 151,83 39310 59685,09 151,83

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне 

повітря двоокису вуглецю)

34 460,00 27 892,13 80,94 34460 27892,13 80,94

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 1 140,00 27 960,68 2452,69 1140 27960,68 2452,69

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 
3 710,00 3 832,28 103,30 3710 3832,28 103,30

20000000 Неподаткові надходження  218 830,00 1 048 745,73 479,25 563 775,00 3 944 854,25 699,72 782 605,00 4 993 599,98 638,07

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  530,00 58 600,00 11056,60 530,00 58 600,00 11056,60

21080000 Інші надходження  530,00 58 600,00 11056,60 530,00 58 600,00 11056,60

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 530,00 765,00 144,34 530,00 765,00 144,34

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
0,00 57 835,00

0,00
0,00 57 835,00

0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 216 000,00 939 976,01 435,17 216 000,00 939 976,01 435,17

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 198 000,00 864 202,24 436,47 198 000,00 864 202,24 436,47

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 168 000,00 853 372,24 507,96 168 000,00 853 372,24 507,96

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень 
30 000,00 10 830,00

36,10
30 000,00 10 830,00

36,10

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим державним майном  
10 400,00 72 430,47

696,45
10 400,00 72 430,47

696,45

22080400
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності
10 400,00 72 430,47

696,45
10 400,00 72 430,47

696,45

22090000 Державне мито  7 600,00 3 343,30 43,99 7 600,00 3 343,30 43,99

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і дарування  
6 100,00 1 405,30

23,04
6 100,00 1 405,30

23,04

22090400
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 

паспортів громадян України  
1 500,00 1 938,00

129,20
1 500,00 1 938,00

129,20

24000000 Інші неподаткові надходження  2 300,00 50 169,72 2181,29 0,00 23 880,23 0,00 2 300,00 74 049,95 3219,56

24060000 Інші надходження  2 300,00 50 169,72 2181,29 0,00 23 880,23 0,00 2 300,00 74 049,95 3219,56

24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
0,00 23 880,23 0,00 2 300,00 23 880,23 1038,27

24060300 Інші надходження  2 300,00 50 169,72 2181,29 0,00 50 169,72 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  563 775,00 3 920 974,02 695,49 563 775,00 3 920 974,02 695,49

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 
563 775,00 307 546,42 54,55 563 775,00 307 546,42 54,55

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 563 775,00 305 546,42 54,20 563 775,00 305 546,42 54,20

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  0,00 3 613 427,60 0,00 0,00 3 613 427,60 0,00

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 3 613 427,60 0,00 0,00 3 613 427,60 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  0,00 5 500,00 0,00 600 000,00 1 939 434,27 323,24 600 000,00 1 944 934,27 324,16
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31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0,00 5 500,00 0,00 400 000,00 1 728 952,50 432,24 400 000,00 1 734 452,50 433,61

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою 

в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних 

цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 

0,00 5 500,00
0,00

0,00 5 500,00
0,00

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і  

грошові кошти, власники яких невідомі  

0,00 5 500,00
0,00

0,00 5 500,00
0,00

31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і  дорогоцінного каміння 

 
0,00 0,00

0,00

31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності  
400 000,00 1 728 952,50 432,24 400 000,00 1 728 952,50 432,24

33000000 Кошти від продажу землі і  нематеріальних активів 200 000,00 210 481,77 105,24 200 000,00 210 481,77 105,24

33010000 Кошти від продажу землі  200 000,00 210 481,77 105,24 200 000,00 210 481,77 105,24

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної Республіки Крим

200 000,00 210 481,77 105,24 200 000,00 210 481,77 105,24

40000000 Офіційні трансферти  23 912 500,00 23 900 800,00 99,95 23 912 500,00 23 900 800,00 99,95

41000000 Від органів державного управління  23 912 500,00 23 900 800,00 99,95 23 912 500,00 23 900 800,00 99,95

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 583 200,00 583 200,00 100,00

41020100 Базова дотація 583 200,00 583 200,00 100,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 21 230 000,00 21 230 000,00 100,00 21 230 000,00 21 230 000,00 100,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 21 230 000,00 21 230 000,00 100,00 21 230 000,00 21 230 000,00 100,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 092 400,00 1 092 400,00 100,00 1 092 400,00 1 092 400,00 100,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету

61 200,00 61 200,00
100,00

61 200,00 61 200,00
100,00

41040500

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду 

за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 

підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок 

відпо

1 031 200,00 1 031 200,00

100,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 006 900,00 995 200,00 98,84 1 006 900,00 995 200,00 98,84

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції
947 500,00 947 500,00

100,00
947 500,00 947 500,00

100,00

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
59 400,00 47 700,00

80,30
59 400,00 47 700,00

80,30

 Усього ( без урахування трансфертів) 31 574 320,00 48 909 434,72 154,90 1 203 085,00 5 943 973,61 494,06 32 777 405,00 54 853 408,33 167,35

 Усього 55 486 820,00 72 810 234,72 131,22 1 203 085,00 5 943 973,61 494,06 56 689 905,00 78 754 208,33 138,92

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА
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Додаток 2

до рішення Перечинської міської ради

від 12 липня 2022 року №564

грн
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01 Перечинська міська рада 14 235 855,00 8 541 848,92 60,00 1 174 431,63 1 683 901,92 143,38 15 410 286,63 10 225 750,84 66,36

0100 Державне управління 8 307 912,00 6 150 199,61 74,03 49 000,00 1 300 008,00 2653,08 8 356 912,00 7 450 207,61 89,15

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

8 256 072,00 6 150 199,61 74,49 0,00 1 300 008,00 0,00 8 256 072,00 7 450 207,61 90,24

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 51 840,00 0,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 100 840,00 0,00 0,00

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 058 000,00 419 601,61 39,66 51 000,00 364 350,55 714,41 1 109 000,00 783 952,16 70,69

0113210 Організація та проведення громадських робіт 267 840,00 30 599,66 11,42 51 000,00 364 350,55 714,41 318 840,00 394 950,21 123,87

0113230
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або 

евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану
529 000,00 211 166,95 39,92 529 000,00 211 166,95 39,92

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 261 160,00 177 835,00 68,09 261 160,00 177 835,00 68,09

4000 Культура i мистецтво 224 200,00 12 070,00 5,38 224 200,00 12 070,00 5,38

0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 224 200,00 12 070,00 5,38 224 200,00 12 070,00 5,38

5000 Фiзична культура i спорт 95 600,00 1 979,00 2,07 95 600,00 1 979,00 2,07

0115062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні
95 600,00 1 979,00 2,07 95 600,00 1 979,00 2,07

6000 Житлово-комунальне господарство 4 018 843,00 1 768 038,15 43,99 68 916,00 0,00 0,00 4 087 759,00 1 768 038,15 43,25

0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 162 000,00 0,00 0,00 162 000,00 0,00 0,00

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 203 680,00 0,00 0,00 203 680,00 0,00 0,00

0116014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 900 000,00 635 971,48 70,66 900 000,00 635 971,48 70,66

0116020
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
35 784,00 30 984,00 86,59 68 916,00 0,00 0,00

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 2 717 379,00 1 101 082,67 40,52 2 717 379,00 1 101 082,67 40,52

7000 Економічна діяльність 57 000,00 14 474,55 25,39 893 024,63 19 543,37 2,19 950 024,63 34 017,92 3,58

0117130 Здійснення заходів із землеустрою 57 000,00 14 474,55 25,39 57 000,00 14 474,55 25,39

0117310 Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального господарства 49 000,00 0,00 0,00

0117325 Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 49 000,00 0,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00

0117340 Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

0117363
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій
64 524,63 0,00 0,00 64 524,63 0,00 0,00

0117461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету
560 106,00 0,00 0,00 560 106,00 0,00 0,00

0117650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 19 894,00 0,00 0,00 19 894,00 0,00 0,00

0117691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місце

130 500,00 0,00 0,00 130 500,00 0,00 0,00

0117700
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних 

держав, міжнародних організацій, донорських установ
0,00 19 543,37 0,00

8000 Інша діяльність 314 300,00 75 486,00 24,02 112 491,00 0,00 0,00 426 791,00 75 486,00 17,69

0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 185 300,00 65 486,00 35,34 185 300,00 65 486,00 35,34

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони 39 000,00 0,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00

0118311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 112 491,00 0,00 0,00 112 491,00 0,00 0,00

Звіт по виконанню видатків бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2022 року

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Всього по фондах
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0118410 Фінансова підтримка засобів масової інформації 40 000,00 10 000,00 25,00 40 000,00 10 000,00 25,00

9000 Міжбюджетні трансферти 160 000,00 100 000,00 62,50 160 000,00 100 000,00 62,50

0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів
160 000,00 100 000,00 62,50 160 000,00 100 000,00 62,50

06 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 50 108 065,00 41 170 308,51 82,16 1 933 306,00 876 972,21 45,36 52 041 371,00 42 047 280,72 80,80

0100 Державне управління 1 691 410,00 1 355 952,97 80,17 1 691 410,00 1 355 952,97 80,17

0610160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах
1 691 410,00 1 355 952,97 80,17 1 691 410,00 1 355 952,97 80,17

1000 Освіта 44 343 274,00 36 891 337,82 83,19 1 883 306,00 474 680,80 25,20 46 226 580,00 37 366 018,62 80,83

0611010 Надання дошкільної освіти 9 080 396,00 7 143 237,98 78,67 345 375,00 153 658,25 44,49 9 425 771,00 7 296 896,23 77,41

0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 10 063 788,00 7 835 211,49 77,86 1 253 411,00 33 754,99 2,69 11 317 199,00 7 868 966,48 69,53

0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 21 230 000,00 18 927 366,47 89,15 21 230 000,00 18 927 366,47 89,15

0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 2841470 2522957,01 88,79 180000 287267,56 159,59 3021470 2810224,57 93,01

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти 163520 116799,2 71,43 163520 116799,2 71,43

0611151
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 

бюджету
16600 1500 9,04 16600 1500 9,04

0611152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 947500 344265,67 36,33 947500 344265,67 36,33

0611154

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)

47700 10367,76 21,74 92820 0 0,00 140520 10367,76 7,38

0611200
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
47700 10367,76 21,74 11700 0 0,00 59400 10367,76 17,45

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 300 000,00 195 630,66 65,21 50 000,00 398 087,22 796,17 350 000,00 593 717,88 169,63

0613230
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або 

евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану
300 000,00 195 630,66 65,21 50 000,00 398 087,22 796,17 350 000,00 593 717,88 169,63

4000 Культура i мистецтво 2 232 221,00 1 592 438,52 71,34 0,00 2 822,19 0,00 2 232 221,00 1 595 260,71 71,47

0614030 Забезпечення діяльності бібліотек 697 004,00 497 468,37 71,37 697 004,00 497 468,37 71,37

0614040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 344 206,00 139 692,63 40,58 0,00 1 878,54 0,00 344 206,00 141 571,17 41,13

0614060
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів
1 191 011,00 955 277,52

80,21
0,00 943,65

0,00
1 191 011,00 956 221,17

80,29

5000 Фiзична культура i спорт 1 493 460,00 1 124 580,78 75,30 0,00 1 382,00 0,00 1 493 460,00 1 125 962,78 75,39

0615031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл
1 293 460,00 1 112 580,78

86,02
0,00 1 382,00

0,00
1 293 460,00 1 113 962,78

86,12

0615062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні
200 000,00 12 000,00

6,00
200 000,00 12 000,00

6,00

07
Відділ охорони здоров`я, соціального захисту населення Перечинської 

міської ради
4 168 884,00 3 161 403,52 75,83 1 070 000,00 118 639,30 11,09 5 238 884,00 3 280 042,82 62,61

0100 Державне управління 495 230,00 464 047,28 93,70 495 230,00 464 047,28 93,70

0710160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах
495 230,00 464 047,28 93,70 495 230,00 464 047,28 93,70

2000 Охорона здоров`я 2 824 188,00 2 120 972,93 75,10 2 824 188,00 2 120 972,93 75,10

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2 424 388,00 1 823 601,96 75,22 2 424 388,00 1 823 601,96 75,22

0712111
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги
169 420,00 156 916,20 92,62 169 420,00 156 916,20 92,62

0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 230 380,00 140 454,77 60,97 230 380,00 140 454,77 60,97

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 819 466,00 561 901,81 68,57 0,00 118 639,30 0,00 819 466,00 680 541,11 83,05

0713032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 11 833,00 11 442,41 96,70 11 833,00 11 442,41 96,70

0713104
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні 

до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
579 133,00 484 907,29 83,73 0,00 118 639,30 0,00 579 133,00 603 546,59 104,22

0713160

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 65 552,11
28,69

228 500,00 65 552,11
28,69

7000 Економічна діяльність 1 070 000,00 0,00 0,00 1 070 000,00 0,00 0,00

0717322 Будівництво-1 медичних установ та закладів 1 070 000,00 0,00 0,00 1 070 000,00 0,00 0,00

8000 Інша діяльність 30 000,00 14 481,50 48,27 30 000,00 14 481,50 48,27

0718240 Заходи та роботи з територіальної оборони 30 000,00 14 481,50 48,27 30 000,00 14 481,50 48,27

37 Фінансовий відділ Перечинської міської ради 1 518 000,00 444 167,45 29,26 55 180,00 0,00 0,00 1 573 180,00 444 167,45 28,23

0100 Державне управління 618 000,00 444 167,45 71,87 618 000,00 444 167,45 71,87

3710160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах
618 000,00 444 167,45 71,87 618 000,00 444 167,45 71,87

8000 Інша діяльність 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00

3718710 Резервний фонд місцевого бюджету 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00

9000 Міжбюджетні трансферти 55 180,00 0,00 0,00 55 180,00 0,00 0,00

3719760
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між 

територіальними громадами
55 180,00 0,00 0,00 55 180,00 0,00 0,00

 Усього 70 030 804,00 53 317 728,40 76,13 4 232 917,63 2 679 513,43 63,30 74 263 721,63 55 997 241,83 75,40

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА
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Додаток 3

до рішення Перечинської міської ради

від 12 липня 2022 року №564
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01 Перечинська міська рада 0,00 0,00 0,0 50 000,00 0,00 0,0 50 000,00 0,00 0,0

8000 Інша діяльність 0,00 0,00 0,0 50 000,00 0,00 0,0 50 000,00 0,00 0,0

0118831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі 0,00 0,00 0,0 50 000,00 0,00 0,0 50 000,00 0,00 0,0

37 Фінансовий відділ Перечинської міської ради 0,00 0,00 0,0 -50 000,00 0,00 0,0 -50 000,00 0,00 0,0

8000 Інша діяльність 0,00 0,00 0,0 -50 000,00 0,00 0,0 -50 000,00 0,00 0,0

0118832
Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла 

на селі
0,00 0,00 0,0 -50 000,00 -50 000,00 100,0 -50 000,00 -50 000,00 100,0

 Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00 100,00 0,00 -50 000,00 0,0

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА

Виконання надання та повернення кредитів бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2022 року

Код
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ

Загальний фонд Спеціальний фонд Всього по фондах
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Додаток 4

до рішення Перечинської міської ради

від 12 липня 2022 року №564

грн

Дефіцит-профіцит -4 678 344,00 19 492 506,32 -3 743 905,63 3 314 460,18 -8 422 249,63 22 806 966,50

Зміни обсягів готівкових коштів 5 370 717,00 -19 492 506,32 3 051 532,63 -3 314 460,18 8 422 249,63 -22 806 966,50

На початок періоду 11 703 107,70 11 703 107,70 1 630 626,29 2 632 739,53 13 333 733,99 14 335 847,23

На кінець звітного періоду 4 803 950,07 31 076 373,02 107 534,29 6 066 440,71 4 911 484,36 37 142 813,73

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) -1 528 440,63 -119 241,00 1 528 440,63 119 241,00 0,00 0,00

Інші розрахунки 2 087 600,00 0,00 2 087 600,00

Секретар міської ради                                                                    Галина ГАЄВСЬКА

Джерела фінансування бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2022 року

Найменування 

Загальний фонд Спеціальний  фонд Всього по обох фондах

Уточнений план за                              

період 

Виконання на                                  

звітну дату

Уточнений план за                              

період 

Виконання на                     

звітну дату

Уточнений план за                              

період 

Виконання на                                            

звітну дату
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Додаток 5

до рішення Перечинської міської ради

від 12 липня 2022 року №564

На 01.07.2021 На 01.07.2022
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10000000 Податкові надходження  29 930 753,99 47 855 188,99 159,9 35 768,59 59 685,09 166,9 29 966 522,58 47 914 874,08 159,9

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  21 310 801,66 37 858 281,87 177,6 0,0 21 310 801,66 37 858 281,87 177,6

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 21 310 801,66 37 858 281,87 177,6 0,0 21 310 801,66 37 858 281,87 177,6

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати
20 377 238,05 21 300 326,66 104,5 0,0 20 377 238,05 21 300 326,66 104,5

11010200
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, 
830 843,30 16 289 632,91 1960,6 0,0 830 843,30 16 289 632,91 1960,6

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата
44 800,42 196 169,35 437,9 0,0 44 800,42 196 169,35 437,9

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами 

річного декларування
57 919,89 72 152,95 124,6 0,0 57 919,89 72 152,95 124,6

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 306 552,26 138 629,40 45,2 0,0 306 552,26 138 629,40 45,2

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 303 820,44 135 202,86 44,5 0,0 303 820,44 135 202,86 44,5

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування 
73 967,87 12 813,22 17,3 0,0 73 967,87 12 813,22 17,3

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 
229 852,57 122 389,64 53,2 0,0 229 852,57 122 389,64 53,2

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 2 731,82 3 426,54 125,4 0,0 2 731,82 3 426,54 125,4

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин 

загальнодержавного значення
2 731,82 3 426,54 125,4 0,0 2 731,82 3 426,54 125,4

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  1 133 218,36 789 954,78 69,7 0,0 1 133 218,36 789 954,78 69,7

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 151 754,27 53 988,90 35,6 0,0 151 754,27 53 988,90 35,6

14021900 Пальне 151 754,27 53 988,90 35,6 0,0 151 754,27 53 988,90 35,6

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 515 386,13 182 850,83 35,5 0,0 515 386,13 182 850,83 35,5

14031900 Пальне 515 386,13 182 850,83 35,5 0,0 515 386,13 182 850,83 35,5

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 
466 077,96 553 115,05 118,7 0,0 466 077,96 553 115,05 118,7

14040100
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній 

торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що 
42 709,77 0,0 0,00 42 709,77 0,0

14040200
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 
510 405,28 0,0 0,00 510 405,28 0,0

18000000
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим 

кодексом України
7 180 181,71 9 068 322,94 126,3 0,0 7 180 181,71 9 068 322,94 126,3

18010000 Податок на майно 3 810 767,72 4 391 181,30 115,2 0,0 3 810 767,72 4 391 181,30 115,2

18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 
696,02 2 278,75 327,4 0,0 696,02 2 278,75 327,4

18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 
14 592,69 3 383,78 23,2 0,0 14 592,69 3 383,78 23,2

18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 
50 918,51 1 539,45 3,0 0,0 50 918,51 1 539,45 3,0

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 
187 060,40 195 217,23 104,4 0,0 187 060,40 195 217,23 104,4

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2 339 739,99 2 872 611,31 122,8 0,0 2 339 739,99 2 872 611,31 122,8

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 015 069,15 1 159 140,47 114,2 0,0 1 015 069,15 1 159 140,47 114,2

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 55 308,31 32 023,63 57,9 0,0 55 308,31 32 023,63 57,9

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 147 382,65 124 986,68 84,8 0,0 147 382,65 124 986,68 84,8

18030000 Туристичний збір 1 189,77 1 367,50 114,9 0,0 1 189,77 1 367,50 114,9

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 1 189,77 1 367,50 114,9 0,0 1 189,77 1 367,50 114,9

Звіт по виконанню бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2021 та І півріччя 2022 року

Код Найменування згідно з класифікацією бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Всього по фондах

Доходи
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18050000 Єдиний податок  3 368 224,22 4 675 774,14 138,8 0,0 3 368 224,22 4 675 774,14 138,8

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 342 982,17 1 355 597,85 395,2 0,0 342 982,17 1 355 597,85 395,2

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 3 024 471,50 3 319 405,29 109,8 0,0 3 024 471,50 3 319 405,29 109,8

18050500
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 
770,55 771,00 100,1 0,0 770,55 771,00 100,1

19000000 Інші податки та збори 0,0 35768,59 59685,09 166,9 35768,59 59685,09 166,9

19010000 Екологічний податок 0,0 35768,59 59685,09 166,9 35768,59 59685,09 166,9

19010100
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне 
0,0 32125,22 27892,13 86,8 32125,22 27892,13 86,8

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 0,0 1053,36 27960,68 2654,4 1053,36 27960,68 2654,4

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 
0,0 2590,01 3832,28 148,0 2590,01 3832,28 148,0

20000000 Неподаткові надходження  328 194,92 1 048 745,73 319,5 1 199 457,56 3 944 854,25 328,9 1 527 652,48 4 993 599,98 326,9

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  425,00 58 600,00 13788,2 0,0 425,00 58 600,00 13788,2

21080000 Інші надходження  425,00 58 600,00 13788,2 0,0 425,00 58 600,00 13788,2

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 425,00 765,00 180,0 0,0 425,00 765,00 180,0

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
0,00 57 835,00 0,0 0,0 0,00 57 835,00 0,0

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 312 537,35 939 976,01 300,8 0,0 312 537,35 939 976,01 300,8

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 265 781,64 864 202,24 325,2 0,0 265 781,64 864 202,24 325,2

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 216 616,64 853 372,24 394,0 0,0 216 616,64 853 372,24 394,0

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень 
37 815,00 10 830,00 28,6 0,0 37 815,00 10 830,00 28,6

22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
11 350,00 0,0 0,0 11 350,00 0,00 0,0

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим державним майном  
32 058,43 72 430,47 225,9 0,0 32 058,43 72 430,47 225,9

22080400
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності
32 058,43 72 430,47 225,9 0,0 32 058,43 72 430,47 225,9

22090000 Державне мито  14 697,28 3 343,30 22,7 0,0 14 697,28 3 343,30 22,7

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і дарування  
12 963,28 1 405,30 10,8 0,0 12 963,28 1 405,30 10,8

22090400
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 

паспортів громадян України  
1 734,00 1 938,00 111,8 0,0 1 734,00 1 938,00 111,8

24000000 Інші неподаткові надходження  15 232,57 50 169,72 329,4 23 933,27 23 880,23 99,8 39 165,84 74 049,95 189,1

24060000 Інші надходження  15 232,57 50 169,72 329,4 23 933,27 23 880,23 99,8 39 165,84 74 049,95 189,1

24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
23 933,27 23 880,23

24060300 Інші надходження  15 232,57 50 169,72 329,4 0,0 15 232,57 50 169,72 329,4

25000000 Власні надходження бюджетних установ  0,0 1 175 524,29 3 920 974,02 333,6 1 175 524,29 3 920 974,02 333,6

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 
0,0 401 783,94 307 546,42 76,5 401 783,94 307 546,42 76,5

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 0,0 396 123,94 305 546,42 77,1 396 123,94 305 546,42 77,1

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 0,0 4 860,00 2 000,00 41,2 4 860,00 2 000,00 41,2

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна) 
0,0 800,00 0,0 800,00 0,00 0,0

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  0,0 773 740,35 3 613 427,60 467,0 773 740,35 3 613 427,60 467,0
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25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,0 764 801,83 3 613 427,60 472,5 764 801,83 3 613 427,60 472,5

25020200
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних 

осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів 
0,0 8 938,52 0,0 8 938,52 0,00 0,0

30000000 Доходи від операцій з капіталом  1 200,00 5 500,00 458,3 1 074 644,82 1 939 434,27 180,5 1 075 844,82 1 944 934,27 180,8

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  1 200,00 5 500,00 458,3 446 610,50 1 728 952,50 387,1 447 810,50 1 734 452,50 387,3

31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою 

в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних 
1 200,00 5 500,00 458,3 0,0 1 200,00 5 500,00 458,3

31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і  
1 200,00 5 500,00 458,3 0,0 1 200,00 5 500,00 458,3

31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності  
0,0 446 610,50 1 728 952,50 387,1 446 610,50 1 728 952,50 387,1

33000000 Кошти від продажу землі і  нематеріальних активів 0,0 628 034,32 210 481,77 33,5 628 034,32 210 481,77 33,5

33010000 Кошти від продажу землі  0,0 628 034,32 210 481,77 33,5 628 034,32 210 481,77 33,5

33010100
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які 
0,0 628 034,32 210 481,77 33,5 628 034,32 210 481,77 33,5

40000000 Офіційні трансферти  24 232 300,00 23 900 800,00 98,6 0,0 24 232 300,00 23 900 800,00 98,6

41000000 Від органів державного управління  24 232 300,00 23 900 800,00 98,6 0,0 24 232 300,00 23 900 800,00 98,6

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 583 200,00 0,0 0,0 0,00 583 200,00 0,0

41020100 Базова дотація 583 200,00 0,0 0,0 0,00 583 200,00 0,0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 22 515 400,00 21 230 000,00 94,3 0,0 22 515 400,00 21 230 000,00 94,3

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 21 703 400,00 21 230 000,00 97,8 0,0 21 703 400,00 21 230 000,00 97,8

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій
812 000,00 0,0 0,0 812 000,00 0,00 0,0

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 243 600,00 1 092 400,00 448,4 0,0 243 600,00 1 092 400,00 448,4

41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 
243 600,00 61 200,00 25,1 0,0 243 600,00 61 200,00 25,1

41040500
Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду 

за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 
1 031 200,00 0,0 0,0 0,00 1 031 200,00 0,0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 473 300,00 995 200,00 67,5 0,0 1 473 300,00 995 200,00 67,5

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції
1 073 500,00 947 500,00 88,3 0,0 1 073 500,00 947 500,00 88,3

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
57 600,00 47 700,00 82,8 0,0 57 600,00 47 700,00 82,8

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
342 200,00 0,0 0,0 342 200,00 0,00 0,0

50000000 Цільові фонди  0,0 18 000,00 0,0 18 000,00 0,00 0,0
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50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  
0,0 18 000,00 0,0 18 000,00 0,00 0,0

 Усього ( без урахування трансфертів) 30 260 148,91 48 909 434,72 161,6 2 327 870,97 5 943 973,61 255,3 32 588 019,88 54 853 408,33 168,3

 Усього 54 492 448,91 72 810 234,72 133,6 2 327 870,97 5 943 973,61 255,3 56 820 319,88 78 754 208,33 138,6

01 Перечинська міська рада 6 976 052,65 8 541 848,92 122,4 1 674 106,44 1 683 901,92 100,6 8 650 159,09 10 225 750,84 118,2

0100 Державне управління 4 606 279,31 6 150 199,61 133,5 409 107,78 1 300 008,00 317,8 5 015 387,09 7 450 207,61 148,5

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

4 587 225,27 6 150 199,61 134,1 409 107,78 1 300 008,00 317,8 4 996 333,05 7 450 207,61 149,1

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 19 054,04 0,00 0,0 0,00 0,0 19 054,04 0,00 0,0

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 333 037,02 419 601,61 126,0 8 938,52 364 350,55 4076,2 341 975,54 783 952,16 229,2

0113210 Організація та проведення громадських робіт 105 805,02 30 599,66 28,9 8 938,52 364 350,55 4076,2 114 743,54 394 950,21 344,2

0113230
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або 

евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану
211 166,95 0,0 0,00 211 166,95 0,0

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 227 232,00 177 835,00 78,3 0,0 227 232,00 177 835,00 78,3

4000 Культура i мистецтво 56 725,10 12 070,00 21,3 0,0 56 725,10 12 070,00 21,3

0114040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 56 725,10 12 070,00 21,3 0,0 56 725,10 12 070,00 21,3

5000 Фiзична культура i спорт 39 914,00 1 979,00 5,0 0,0 39 914,00 1 979,00 5,0

0115062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні
39 914,00 1 979,00 5,0 0,0 39 914,00 1 979,00 5,0

6000 Житлово-комунальне господарство 1 908 422,94 1 768 038,15 92,6 864 135,07 0,00 0,0 2 772 558,01 1 768 038,15 63,8

0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 19 006,93 0,00 0,0 0,0 19 006,93 0,00 0,0

0116014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 617 683,62 635 971,48 103,0 0,0 617 683,62 635 971,48 103,0

0116020
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
107 083,00 30 984,00 28,9 0,00 0,00 0,0 107 083,00 30 984,00 28,9

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 1 164 649,39 1 101 082,67 94,5 864 135,07 0,0 2 028 784,46 1 101 082,67 54,3

7000 Економічна діяльність 17 809,28 14 474,55 81,3 365 050,52 19 543,37 5,4 382 859,80 34 017,92 8,9

0117130 Здійснення заходів із землеустрою 17 809,28 14 474,55 81,3 0,00 0,0 17 809,28 14 474,55 81,3

0117650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 0,0 2 499,00 0,00 0,0 2 499,00 0,00 0,0

0117700
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних 

держав, міжнародних організацій, донорських установ
0,00 0,0 362 551,52 19 543,37 5,4 362 551,52 19 543,37 5,4

8000 Інша діяльність 13 865,00 75 486,00 544,4 26 874,55 0,00 0,0 40 739,55 75 486,00 185,3

0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 65 486,00 0,0 0,00 65 486,00 0,0

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 13 865,00 0,00 0,0 0,0 13 865,00 0,00 0,0

0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0

0118311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,0 26 874,55 0,00 0,0 26 874,55 0,00 0,0

0118410 Фінансова підтримка засобів масової інформації 0,00 10 000,00 0,0 0,0 0,00 10 000,00 0,0

9000 Міжбюджетні трансферти 100 000,00 0,0 0,0 0,00 100 000,00 0,0

Видатки
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0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів
100 000,00 0,0 0,0 0,00 100 000,00 0,0

06 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 37 504 596,71 41 170 308,51 109,8 449 614,03 876 972,21 195,1 37 954 210,74 42 047 280,72 110,8

0100 Державне управління 1 112 409,81 1 355 952,97 121,9 0,0 1 112 409,81 1 355 952,97 121,9

0610160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах
1 112 409,81 1 355 952,97 121,9 0,0 1 112 409,81 1 355 952,97 121,9

1000 Освіта 34 358 883,62 36 891 337,82 107,4 414 197,18 474 680,80 114,6 34 773 080,80 37 366 018,62 107,5

0611010 Надання дошкільної освіти 7 100 278,49 7 143 237,98 100,6 235 853,20 153 658,25 65,1 7 336 131,69 7 296 896,23 99,5

0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 4 303 930,40 7 835 211,49 182,0 87 131,96 33 754,99 38,7 4 391 062,36 7 868 966,48 179,2

0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 19 748 146,39 18 927 366,47 95,8 0,0 19 748 146,39 18 927 366,47 95,8

0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0

0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 2 699 634,57 2 522 957,01 93,5 91 212,02 287 267,56 314,9 2 790 846,59 2 810 224,57 100,7

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти 0,00 116 799,20 0,0 0,0 0,00 116 799,20 0,0

0611151
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 

бюджету
26549,43 1500 5,6 0,0 26 549,43 1 500,00 5,6

0611152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 435953,5 344265,67 79,0 0,0 435 953,50 344 265,67 79,0

0611154

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)

10367,76 0,0 0,0 0,00 10 367,76 0,0

0611200
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
44390,84 10367,76 23,4 0,00 0,00 0,0 44 390,84 10367,76 23,4

0611210

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами

0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 195 630,66 0,0 398 087,22 0,0 0,00 593 717,88 0,0

0613230
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або 

евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану
195 630,66 0,0 398 087,22 0,0 0,00 593 717,88 0,0

4000 Культура i мистецтво 1 091 486,20 1 592 438,52 145,9 2 822,19 0,0 1 091 486,20 1 595 260,71 146,2

0614030 Забезпечення діяльності бібліотек 249 402,27 497 468,37 199,5 0,0 249 402,27 497 468,37 199,5

0614040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 136 127,44 139 692,63 102,6 1 878,54 0,0 136 127,44 141 571,17 104,0

0614060
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів
705 956,49 955 277,52 135,3 943,65 0,0 705 956,49 956 221,17 135,5

5000 Фiзична культура i спорт 941 817,08 1 124 580,78 119,4 35 416,85 1 382,00 3,9 977 233,93 1 125 962,78 115,2

0615031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл
918 317,08 1 112 580,78 121,2 5 428,85 1 382,00 25,5 923 745,93 1 113 962,78 120,6

0615062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні
23 500,00 12 000,00 51,1 29 988,00 0,0 53 488,00 12 000,00 22,4

7000 Економічна діяльність 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

0617363
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій
0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

07
Відділ охорони здоров`я, соціального захисту населення Перечинської 

міської ради
2 514 080,29 3 161 403,52 125,7 206 844,81 118 639,30 57,4 2 720 925,10 3 280 042,82 120,5

0100 Державне управління 371 309,29 464 047,28 125,0 0,0 371 309,29 464 047,28 125,0

0710160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах
371 309,29 464 047,28 125,0 0,0 371 309,29 464 047,28 125,0

2000 Охорона здоров`я 1 698 161,59 2 120 972,93 124,9 0,0 1 698 161,59 2 120 972,93 124,9
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0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1 180 272,08 1 823 601,96 154,5 0,0 1 180 272,08 1 823 601,96 154,5

0712111
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги
89 689,25 156 916,20 175,0 0,0 89 689,25 156 916,20 175,0

0712144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 293 274,85 0,0 0,0 293 274,85 0,00 0,0

0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 134 925,41 140 454,77 104,1 0,0 134 925,41 140 454,77 104,1

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 444 609,41 561 901,81 126,4 206 844,81 118 639,30 57,4 651 454,22 680 541,11 104,5

0713032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 11 442,41 0,0 0,0 0,00 11 442,41 0,0

0713035

Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців 

Перечинської міської територіальної громади) на залізничному транспорті приміського 

сполучення

10 485,67 0,0 0,0 10 485,67 0,00 0,0

0713104
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні 

до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
393 410,37 484 907,29 123,3 206 844,81 118 639,30 57,4 600 255,18 603 546,59 100,5

0713160

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

39 414,37 65 552,11 166,3 0,0 39 414,37 65 552,11 166,3

0713192
Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил
1 299,00 0,0 0,0 1 299,00 0,00 0,0

8000 Інша діяльність 14 481,50 0,0 0,0 0,00 14 481,50 0,0

0718240 Заходи та роботи з територіальної оборони 14 481,50 0,0 0,0 0,00 14 481,50 0,0

37 Фінансовий відділ Перечинської міської ради 1 168 394,50 444 167,45 38,0 2 500,00 0,00 0,0 1 170 894,50 444 167,45 37,9

0100 Державне управління 330 888,61 444 167,45 134,2 0,0 330 888,61 444 167,45 134,2

3710160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах
330 888,61 444 167,45 134,2 0,0 330 888,61 444 167,45 134,2

8000 Інша діяльність 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

3718710 Резервний фонд місцевого бюджету 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

9000 Міжбюджетні трансферти 837 505,89 0,0 2 500,00 0,00 0,0 840 005,89 0,00 0,0

3719490

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 

бюджетного періоду

837 505,89 0,0 2 500,00 0,0 840 005,89 0,00 0,0

3719760
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між 

територіальними громадами
0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0

 Усього 48 630 040,14 53 317 728,40 109,6 2 333 065,28 2 679 513,43 114,8 50 963 105,42 55 997 241,83 109,9

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА
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Додаток 6

до рішення Перечинської міської ради

від 12 липня 2022 року №564

грн

Уточнений 

план на рік 

Профінансовано 

січень-червень

Касові видатки    

січень-червень

Повернуто                     

до бюджету

0100000 Перечинська мiська рада Закарпатської областi 8 982 846,00 2 470 865,31 2 470 865,31 -

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління
Програма ефективного використання майна комунальної власності Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки
100 840,00

0113210 Організація та проведення громадських робіт
Програма співфінансування оплачуваних громадських робіт у Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки
232 340,00 30 599,66 30 599,66

0113210 Організація та проведення громадських робіт
Програма оплачуваних суспільно-корисних робіт в Перечинській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки
35 500,00

0113230
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 580 000,00 211 166,95 211 166,95

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і  соціального забезпечення
Програма фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств 

населення Перечинської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки
461 160,00 183 335,00 183 335,00

0114082 Інші заходи в галузі культури і  мистецтва
Програма розвитку культурно-масової роботи в Перечинській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки
224 200,00 12 070,00 12 070,00

0115062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Програма розвитку фізичної культури та спорту в Перечинській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки
95 600,00 1 979,00 1 979,00

0116014 Забезпечення збору та вивезення сміття і  відходів 1 419 120,00 635 971,48 635 971,48

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 401 760,00 182 106,91 182 106,91

0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
Програма фінансової підтримки КП «Комунальник» з питань розвитку житлово-

комунального господарства на 2021-2023 роки
162 000,00

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
Програма фінансового забезпечення заходів пов’язаних з підсиленням водопостачання в 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки
203 680,00

0116020
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма фінансової підтримки КП «Комунальник» з питань розвитку житлово-

комунального господарства на 2021-2023 роки
104 700,00 104 700,00 104 700,00

0116030 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою Перечинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 3 317 379,00 918 975,76 918 975,76

0117130 Здійснення заходів із землеустрою
Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки
57 000,00 14 474,55 14 474,55

0117461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування 

державного та місцевого значення в Перечинській міській територіальній громаді на 2021-

2023 роки

960 106,00

0118110
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Програма створення та накопичення матеріального резерву Перечинської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки
0,00 65 486,00 65 486,00

0118110
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха
Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 85 300,00

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма фінансового забезпечення заходів, щодо боротьби зі злочинністю та охорони 

громадського порядку на території Перечинської міської територіальної громади на 2021-

2023 роки

50 000,00

0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 39 000,00

0118311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
Екологічна програма здійснення природоохоронних заходів в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки
153 161,00

0118410 Фінансова підтримка засобів масової інформації
Програма забезпечення інформаційного простору у Перечинській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки
40 000,00 10 000,00 10 000,00

0118831
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла 

на селі
Цільова програма «Власний дім» на 2021−2023 роки 100 000,00

Інформація про фінансування програм із бюджету міської територіальної громади за 2022 рік

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

Програма санітарного очищення та утримання елементів благоустрою на території 

Перечинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

КПКВК Найменування місцевої програми

Всього по програмі
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0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської  територіальної 

громади на 2021-2023 роки
10 000,00

0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Комплексна Програма профілактики злочинності на території Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки
50 000,00

0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма забезпечення державної безпеки в Ужгородському районі, матеріально-

технічного забезпечення Управління СБУ в Закарпатській області на 2022 рік 
50 000,00 50 000,00 50 000,00

0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову 

військову службу та військово-патріотичного виховання населення Перечинської міської 

територіальної громади на 2022 – 2025 роки

50 000,00 50 000,00 50 000,00

0600000 Вiддiл освiти, культури, сiм"ї, молодi та спорту Перечинської мiської ради 715 158,00 332 155,36 332 155,36 -

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти Програма "Шкільний автобус" у Перечинській міській ТГ на 2022-2025 роки 159 900,00 116 799,20 116 799,20

0613230
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 350 000,00 203 356,16 203 356,16

0614060
Забезпечення діяльності палаців і  будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів
Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 5 258,00

0615062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють Програма розвитку футболу у Перечинській міській територіальній громаді 200 000,00 12 000,00 12 000,00

0700000
Вiддiл охорони здоров"я, соцiального захисту населення та у справах 

дiтей Перечинської мiської ради
1 660 756,00 187 819,77 187 819,77 -

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області на 2022 рік
100 000,00 32 883,50 32 883,50

0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань у Перечинській 

міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

460 756,00 140 454,77 140 454,77

0713192
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 

0717322 Будівництво медичних установ та закладів

Програма стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної допомоги 

населенню Перечинської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної 

бази Комунального некомерційного підприємства «Перечинський центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2021-2023 роки

170 000,00

0717322 Будівництво медичних установ та закладів
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області на 2022 рік
900 000,00

0718420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 30 000,00 14 481,50 14 481,50

УСЬОГО 11 358 760,00 2 990 840,44 2 990 840,44 -

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА
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    УКРАЇНА 

   ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                                                                               

1 пленарне засідання 

19 сесії VIII скликання 

   РІШЕННЯ 

 

від 12 липня 2022 року №565 

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, 24.03.2022, 30.03.2022,  

06.04.2022, 19.04.2022, 28.04.2022, 12.05.2022, 23.06.2022 року) 

 

07505000000 
                (код бюджету) 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

розпорядження голови Закарпатської обласної військової адміністрації від 

23.06.2022 №279 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік щодо 

розподілу додаткової дотації з державного бюджету»,  

лист фінансового відділу Перечинської міської ради від 18.01.2022 року 

№21/01-12, 

лист фінансового відділу Перечинської міської ради від 11.07.2022 

№146/01-12, міська рада 

 

В И Р І Ш И В : 

 

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 (у межах змін обсягу доходів;  розподілу 

надання кредитів; cпрямування частини залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок 

бюджетного періоду; залишку коштів по субвенції з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 
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бюджетного періоду; в межах загального обсягу видатків), згідно з додатком 

3.1 до цього рішення;  

профіциту за загальним фондом бюджету міської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіциту за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

2. Зменшити обсяг резервного фонду бюджету міської територіальної 

громади на 2022 рік у сумі 400 000,00 гривень. 

3. 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. 

4. Затвердити зміни до додатку 4 рішення міської ради «Про бюджет 

міської територіальної громади на 2022 рік» – «Кредитування бюджету міської 

територіальної громади у 2022 році», згідно з додатком 4 до цього рішення.  

5. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3, 4 до цього 

рішення.  

6. Затвердити обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі 

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

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

додатком 6 до цього рішення. 

8. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної 

громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році згідно з додатком 7 до 

цього рішення. 

9. Затвердити зміни до розподілу субвенції із місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів (КПКВК 9800) на 2022 рік згідно з додатком 8. 

10.  Додатки 1–8, 3.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

11.  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 
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07505000000
код бюджету

(грн)

усього
у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  15 729 465,00 15 729 465,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
15 576 000,00 15 576 000,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 15 576 000,00 15 576 000,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами

15 404 600,00 15 404 600,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника 

податку інших ніж заробітна плата

171 400,00 171 400,00

18000000
Місцеві податки та збори, що сплачуються 

(перераховуються) згідно з Податковим 
153 465,00 153 465,00

18010000 Податок на майно 153 465,00 153 465,00

18050000 Єдиний податок  153 465,00 153 465,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 153 465,00 153 465,00

20000000 Неподаткові надходження  685 370,00 685 370,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 
685 370,00 685 370,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 685 370,00 685 370,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 685 370,00 685 370,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  939 434,00 939 434,00 939 434,00

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  939 434,00 939 434,00 939 434,00

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності  

939 434,00 939 434,00 939 434,00

Х Усього доходів (без урахування трансфертів) 17 354 269,00 16 414 835,00 939 434,00 939 434,00

40000000 Офіційні трансферти  839 281,00 839 281,00

41000000 Від органів державного управління  839 281,00 839 281,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
839 281,00 839 281,00

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 839 281,00 839 281,00

Х Разом доходів 18 193 550,00 17 254 116,00 939 434,00 939 434,00

                            Секретар міської ради                                                   Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 1                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від  12 липня 2022 року №565

Зміни до обсягу доходів бюджету міської територіальної громади на 2022 рік

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд
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(грн)

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 3 356 388,00 -11 387 642,00 14 744 030,00 14 744 030,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
3 356 388,00 -11 387 642,00 14 744 030,00 14 744 030,00

208100 На початок періоду 4 911 484,36 4 803 950,07 107 534,29 0,47

208200 На кінець періоду 1 555 096,36 1 447 562,07 107 534,29 0,47

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

-14 744 030,00 14 744 030,00 14 744 030,00

Х Загальне фінансування 3 356 388,00 -11 387 642,00 14 744 030,00 14 744 030,00

600000 Фінансування за активними операціями 3 356 388,00 -11 387 642,00 14 744 030,00 14 744 030,00

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 3 356 388,00 -11 387 642,00 14 744 030,00 14 744 030,00

602100 На початок періоду 4 911 484,36 4 803 950,07 107 534,29 0,47

602200 На кінець періоду 1 555 096,36 1 447 562,07 107 534,29 0,47

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

-14 744 030,00 14 744 030,00 14 744 030,00

Х Загальне фінансування 3 356 388,00 -11 387 642,00 14 744 030,00 14 744 030,00

Додаток 2                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 12 липня 2022 року №565

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2022 рік 

07505000000
 код бюджету

Код

                            Секретар міської ради                                                   Галина ГАЄВСЬКА

Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання



  80 

 

 
 

 (грн) 

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

0100000
Міська рада (головний 

розпорядник)
21 076 202,00 19 156 738,00 9 902 888,00 1 946 005,00 1 919 464,00 11 499 535,63 11 215 874,63 283 661,00 - - 11 215 874,63 32 575 737,63

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
21 076 202,00 19 156 738,00 9 902 888,00 1 946 005,00 1 919 464,00 11 499 535,63 11 215 874,63 283 661,00 - - 11 215 874,63 32 575 737,63

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

13 481 939,00 13 481 939,00 9 732 086,00 778 583,00 - 800 000,00 800 000,00 - - - 800 000,00 14 281 939,00

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 - 237 000,00 - 51 000,00 51 000,00 - - - 51 000,00 580 000,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
646 160,00 646 160,00 - - - - - - 646 160,00

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 

регіоні

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

оплата              

праці

видатки 

розвитку
усього 

Додаток 3             

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 12 липня 2022 року №565

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

07505000000
код бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

з  них

видатки розвитку комунальні 

послуги та 

енергоносії

у тому          числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з  них

Спеціальний фондЗагальний фонд

Разом
комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

усього
видатки 

споживання
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0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні 

послуги

98 584,00 - - - 98 584,00 68 916,00 68 916,00 - - - 68 916,00 167 500,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
2 912 939,00 2 511 179,00 930 422,00 401 760,00 2 749 733,00 2 749 733,00 - - - 2 749 733,00 5 662 672,00

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

- - - - - 3 494 807,00 3 494 807,00 - - - 3 494 807,00 3 494 807,00

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 

самоврядування, і місцевими 

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

0117700 7700 0133

Реалізація програм допомоги і 

грантів Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних 

організацій, донорських установ

2 000,00 2 000,00 - - - - - - - - - 2 000,00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

185 300,00 185 300,00 - - - - - - - - - 185 300,00

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
239 000,00 239 000,00 - - 3 800 000,00 3 800 000,00 - - - 3 800 000,00 4 039 000,00
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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

410 000,00 410 000,00 - - - - - - - - - 410 000,00

0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту Перечинської мiської ради 

(головний розпорядник)

82 697 156,00 82 697 156,00 60 386 080,00 6 069 579,00 - 3 528 781,00 2 401 231,00 1 127 550,00 - 240 000,00 2 401 231,00 86 225 937,00

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту Перечинської мiської ради 

(відповідальний виконавець)

82 697 156,00 82 697 156,00 60 386 080,00 6 069 579,00 - 3 528 781,00 2 401 231,00 1 127 550,00 - 240 000,00 2 401 231,00 86 225 937,00

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 14 591 843,00 14 591 843,00 10 100 645,00 1 405 559,00 690 750,00 690 750,00 - - 15 282 593,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
15 591 039,00 15 591 039,00 8 571 612,00 3 999 900,00 - 2 371 811,00 2 235 011,00 136 800,00 - - 2 235 011,00 17 962 850,00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
33 929 000,00 33 929 000,00 27 809 836,00 - - - - - - - - 33 929 000,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
3 327 374,00 3 327 374,00 2 727 356,00 - - - 3 327 374,00

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

31 000,00 31 000,00 - - - - - - - - 31 000,00

0611152 1152 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції

1 514 200,00 1 514 200,00 1 241 131,00 - - - - - - - 1 514 200,00

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

101 700,00 101 700,00 83 358,00 - - 33 400,00 33 400,00 - - - 33 400,00 135 100,00

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку 

коштів за субвенцією з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 

потребами

29 014,00 29 014,00 23 782,00 - - - - - - 29 014,00
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0613230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у 

зв`язку із введенням воєнного стану

290 000,00 290 000,00 - - - 10 000,00 10 000,00 - - - 10 000,00 300 000,00

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 196 837,00 1 196 837,00 882 735,00 113 400,00 - - - - - - - 1 196 837,00

0614040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

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

0614060 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

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

2 007 954,00 2 007 954,00 1 522 626,00 137 150,00 - - - - - - - 2 007 954,00

0615062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

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

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

Перечинської міської ради 

(головний розпорядник)

7 761 333,00 7 761 333,00 1 636 987,00 - - 5 859 030,00 5 859 030,00 - - - 5 859 030,00 13 620 363,00

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

Перечинської мiської ради 

(відповідальний виконавець)

7 761 333,00 7 761 333,00 1 636 987,00 - - 5 859 030,00 5 859 030,00 - - - 5 859 030,00 13 620 363,00

0710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

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

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
4 439 000,00 4 439 000,00 - 600 000,00 600 000,00 600 000,00 5 039 000,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

346 000,00 346 000,00 - - - - - - - - - 346 000,00

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я
610 756,00 610 756,00 - - - - - - - - - 610 756,00

0713032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 

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

0713035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті

60 000,00 60 000,00 - - - - - - - - 60 000,00
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0713104 3104 1020

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, 

інвалідністю

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

0713160 3160 1010

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

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

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
- - - - - 4 259 030,00 4 259 030,00 - - - 4 259 030,00 4 259 030,00

0718240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
30 000,00 30 000,00 - - 1 000 000,00 1 000 000,00 - - - 1 000 000,00 1 030 000,00

3700000

Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради (головний 

розпорядник)

1 485 000,00 985 000,00 771 100,00 - - 55 180,00 55 180,00 - - - 55 180,00 1 540 180,00

3710000

Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради (відповідальний 

виконавець)

1 485 000,00 985 000,00 771 100,00 - - 55 180,00 55 180,00 - - - 55 180,00 1 540 180,00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

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

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 500 000,00 - - - - - - - - - - 500 000,00

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 113 019 691,00 110 600 227,00 72 697 055,00 8 015 584,00 1 919 464,00 20 942 526,63 19 531 315,63 1 411 211,00 - 240 000,00 19 531 315,63 133 962 217,63

                                           Секретар міської ради                                                   Галина ГАЄВСЬКА
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 (грн) 

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

3 340 086,00 3 277 286,00 839 281,00 62 800,00 14 803 464,00 14 803 464,00 14 803 464,00 18 143 550,00

0100000
Міська рада (головний 

розпорядник)
865 907,00 803 107,00 - 1 102,00 62 800,00 9 514 434,00 9 514 434,00 - - - 9 514 434,00 10 380 341,00

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
865 907,00 803 107,00 - 1 102,00 62 800,00 9 514 434,00 9 514 434,00 - - - 9 514 434,00 10 380 341,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

72 307,00 72 307,00 1 102,00 - 430 000,00 430 000,00 - - - 430 000,00 502 307,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
185 000,00 185 000,00 - - - - - - - - - 185 000,00

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

62 800,00 - - - 62 800,00 - - - - - - 62 800,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
93 800,00 93 800,00 - - - 2 749 733,00 2 749 733,00 - - - 2 749 733,00 2 843 533,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

- - - - - 2 534 701,00 2 534 701,00 2 534 701,00 2 534 701,00

0117700 7700 0133

Реалізація програм допомоги і 

грантів Європейського Союзу, 

урядів іноземних держав, 

міжнародних організацій, 

донорських установ

2 000,00 2 000,00 - - - - - - - - - 2 000,00

0118240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
200 000,00 200 000,00 - - - 3 800 000,00 3 800 000,00 - - - 3 800 000,00 4 000 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

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

Спеціальний фонд

Додаток 3.1                

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 12 липня 2022 року №565

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

(у межах змін обсягу доходів;  розподілу надання кредитів; cпрямування частини залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного 

періоду; залишку коштів по субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, що 

утворився на початок бюджетного періоду; в межах загального обсягу видатків)
07505000000
(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

видатки            

розвиткуоплата              

праці

Код 

ФКВ         

МБ усього 

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

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

I. В межах змін обсягу доходів

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

видатки 

споживан

ня

у тому                      

числі бюджет 

розвитку

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

з  них

Разом
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0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту  (головний 

розпорядник)

838 179,00 838 179,00 - 838 179,00 - 500 000,00 500 000,00 - - - 500 000,00 1 338 179,00

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту  (відповідальний 

виконавець)

838 179,00 838 179,00 - 838 179,00 - 500 000,00 500 000,00 - - - 500 000,00 1 338 179,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 242 179,00 242 179,00 - 242 179,00 - - - - - 242 179,00

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти

596 000,00 596 000,00 - 596 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 096 000,00

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

(головний розпорядник)

1 636 000,00 1 636 000,00 - - - 4 789 030,00 4 789 030,00 - - - 4 789 030,00 6 425 030,00

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

(відповідальний виконавець)

1 636 000,00 1 636 000,00 - - - 4 789 030,00 4 789 030,00 - - - 4 789 030,00 6 425 030,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
1 330 000,00 1 330 000,00 - - - 600 000,00 600 000,00 - - - 600 000,00 1 930 000,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

96 000,00 96 000,00 - - - - - - - - - 96 000,00

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я
150 000,00 150 000,00 - - - - - - - - - 150 000,00

0713035 3035 1070

Компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на залізничному 

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

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
- - - - - 3 189 030,00 3 189 030,00 - - - 3 189 030,00 3 189 030,00

0718240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
- - - - - 1 000 000,00 1 000 000,00 - - - 1 000 000,00 1 000 000,00

50 000,00 50 000,00

0100000
Міська рада (головний 

розпорядник)
50 000,00 50 000,00

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
50 000,00 50 000,00

0118831 8831 1060

Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам 

житла на селі

50 000,00 50 000,00

II. Зміни до розподілу надання кредитів
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3 327 374,00 3 327 374,00 2 727 356,00 3 327 374,00

0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту (головний 

розпорядник)

3 327 374,00 3 327 374,00 2 727 356,00 - - - - - - - - 3 327 374,00

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту (відповідальний 

виконавець)

3 327 374,00 3 327 374,00 2 727 356,00 - - - - - - - - 3 327 374,00

0611061 1061 0921

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти

3 327 374,00 3 327 374,00 2 727 356,00 - - - - - 3 327 374,00

29 014,00 29 014,00 23 782,00 29 014,00

0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту (головний 

розпорядник)

29 014,00 29 014,00 23 782,00 29 014,00

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту (відповідальний 

виконавець)

29 014,00 29 014,00 23 782,00 29 014,00

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку 

коштів за субвенцією з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 

потребами

29 014,00 29 014,00 23 782,00 - - 29 014,00

-880 000,00 -480 000,00 58 000,00 880 000,00 880 000,00 880 000,00

0100000
Міська рада (головний 

розпорядник)
-370 000,00 -370 000,00 - 58 000,00 - 370 000,00 370 000,00 - - - 370 000,00 -

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
-370 000,00 -370 000,00 - 58 000,00 - 370 000,00 370 000,00 - - - 370 000,00 -

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

-370 000,00 -370 000,00 - - - 370 000,00 370 000,00 - - - 370 000,00 -

0113230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням 

воєнного стану

- - 58 000,00 - - - - - - -

0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту  (головний 

розпорядник)

-110 000,00 -110 000,00 - - - 510 000,00 510 000,00 - - - 510 000,00 400 000,00

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту  (відповідальний 

виконавець)

-110 000,00 -110 000,00 - - - 510 000,00 510 000,00 - - - 510 000,00 400 000,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 15 000,00 15 000,00 15 000,00

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти

-115 000,00 -115 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 435 000,00

V. В межах загального обсягу видатків 

III.  Спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився 

на початок бюджетного періоду

IV. Спрямування залишку коштів по субвенції з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, 

що утворився на початок бюджетного періоду
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0613230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням 

воєнного стану

-10 000,00 -10 000,00 -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 -50 000,00

3700000
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник)
-400 000,00 - - - - - - - - - - -400 000,00

3710000
Фінансовий відділ  

(відповідальний виконавець)
-400 000,00 - - - - - - - - - - -400 000,00

3718710 8710 0133
Резервний фонд місцевого 

бюджету
-400 000,00 - - -400 000,00

Х Х Х УСЬОГО 5 866 474,00 6 153 674,00 2 751 138,00 897 281,00 62 800,00 15 683 464,00 15 683 464,00 - - - 15 683 464,00 21 549 938,00

                                           Секретар міської ради                                                   Галина ГАЄВСЬКА
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07505000000

(код бюджету) (грн)

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

0100000
Перечинська мiська рада (головний 

розпорядник)
50 000,00 100 000,00 - 150 000,00 - - - - 50 000,00 100 000,00 - 150 000,00

0110000
Перечинська мiська рада  (відповідальний 

виконавець)
50 000,00 100 000,00 - 150 000,00 - - - - 50 000,00 100 000,00 - 150 000,00

0118831 8831 1060

Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла 

на селі

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

3700000
Фінансовий відділ Перечинської міської 

ради (головний розпорядник)
- - - - - -100 000,00 - -100 000,00 - -100 000,00 - -100 000,00

3710000
Фінансовий відділ Перечинської міської 

ради (відповідальний виконавець)
- - - - - -100 000,00 - -100 000,00 - -100 000,00 - -100 000,00

3718832 8832 1060

Повернення довгострокових кредитів, 

наданих індивідуальним забудовникам 

житла на селі

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

X X X УСЬОГО 50 000,00 100 000,00 - 150 000,00 - -100 000,00 - -100 000,00 50 000,00 - - 50 000,00

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування, усього

загальний 

фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний фонд

разом
загальний 

фондусього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

Додаток 4   

до рішення міської ради                                                                                                                                                                                             

від 12 липня 2022 року №565

Кредитування бюджету міської територіальної громади у 2022 році (зі змінами)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків та 

кредитуван

ня 

місцевого 

Код 

Функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків та 

кредитуван

ня бюджету

                     Секретар міської ради                                                              Галина ГАЄВСЬКА                                      

спеціальний фонд

разом
усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку
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(грн)

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код           

ТПКВК           

МБ

КФКВК 

МБ

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний 

період 

реалізації 

проекту, (рік 

початку і 

завершення

)

Загальна 

вартість 

проекту, 

гривень

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету 

всього, гривень

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету у 

2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень 

готовності 

проекту на 

кінець 2022 

року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення (головний 

розпорядник)

Х Х Х 4 208 295,00 3 189 030,00 Х

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення Перечинської 

мiської ради (відповідальний 

Х Х Х 4 208 295,00 3 189 030,00 Х

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
Х Х Х 4 208 295,00 3 189 030,00

Реконструкція господарського корпусу під 

дитяче відділення КНП "Перечинська лікарня" 

Перечинської міської ради за адресою 

м.Перечин вул.Ужанська, 8

2021-2024 8 649 398,00 4 119 265,00 3 100 000,00 83,5

Реконструкція гінекологічного відділення під 

терапевтичне відділення КНП "Перечинська 

лікарня" Перечинської міської ради за 

адресою м.Перечин вул.Ужанська, 8

89 030,00 89 030,00

в тому числі:

проектні роботи 89 030,00 89 030,00

Х Х Х Х УСЬОГО Х Х 4 208 295,00 3 189 030,00 Х

Додаток 5             

до рішення міської ради                                                                                                                                                            

від 12 липня 2022 року №565

Зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році       

07505000000
код бюджету

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА
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07505000000
код бюджету

(грн)

1 3

41040400 839 281,00

07100000000 839 281,00

0,00

Х 839 281,00

Х 839 281,00

Х 0,00

(грн)

1 2 4

0119800 9800 250 000,00

9900000000

0
250 000,00

Х Х 250 000,00

Х Х 250 000,00

Х Х 0,00

Додаток 6                  

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 12 липня 2022 року №565

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код 

Класифікації 

доходу 

бюджету / Код 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту
Усього

2

I. Трансферти до загального фонду бюджету

„Інші дотації з місцевого бюджету” для перерахування додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації 

закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми 

власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам 

спільної власності територіальних громад області, що перебувають в 

управлінні обласних рад 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

Обласний бюджет Закарпатської області

загальний фонд

спеціальний фонд

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту
Усього

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

загальний фонд

спеціальний фонд

 Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА                                      

3

I. Трансферти із загального фонду бюджету

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

Державний бюджет

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету
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      (грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Міська рада (головний розпорядник) Х Х 9 926 034,00 841 600,00 9 084 434,00 9 084 434,00

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
Х Х 9 926 034,00 841 600,00 9 084 434,00 9 084 434,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення

Програма фінансової підтримки заходів у сфері 

соціального захисту вразливих верств населення 

Перечинської міської територіальної громади на 2021 - 

2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61
185 000,00 185 000,00

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні 

послуги

Програма фінансової підтримки

КП «Комунальник» з питань розвитку житлово-

комунального господарства на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 

(зі змінами)

62 800,00 62 800,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма благоустрою Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 

(зі змінами)

2 843 533,00 93 800,00 2 749 733,00 2 749 733,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

Програма ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування державного та місцевого 

значення в Перечинській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 

(зі змінами)

2 534 701,00 2 534 701,00 2 534 701,00

0118240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони

Програма заходів національного супротиву 

Перечинської міської територіальної громади на 2022-

2023 роки

Рішення від 

12.07.2022 №560
4 000 000,00 200 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00

0118831 8831 1060

Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла 

на селі

Цільова програма "Власний дім" на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 

(зі змінами)

50 000,00 50 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

Програма організації та забезпечення територіальної 

оборони, призову на строкову військову службу та 

військово-патріотичного виховання населення 

Перечинської міської територіальної громади на 2022 

– 2025 роки

Рішення від 

16.02.2022 №500
50 000,00 50 000,00 - -

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

Програма розвитку та удосконалення цивільного 

захисту Перечинської міської територіальної громади, 

а також зміцнення матеріально-технічної бази 7 ДПРЧ 

(м.Перечин) 1 ДПРЗ Головного управління ДСНС 

України у Закарпатській області на 2021 – 2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61   

(зі змінами)

150 000,00 150 000,00 - -

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

Комплексна Програма профілактики злочинності на 

території Перечинської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61   
50 000,00 50 000,00 - -

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

спорту  (головний розпорядник)
Х Х -50 000,00 -10 000,00 -40 000,00 -40 000,00

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

спорту  (відповідальний виконавець)
Х Х -50 000,00 -10 000,00 -40 000,00 -40 000,00

Загальний             

фонд

Спеціальний фонд 

Додаток 7   

до рішення міської ради                                                                                                                                                                                             

від 12 липня 2022 року №565

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  

ТПКВКМ

Б

Код 

ФКВМБ

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
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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 
-50 000,00 -10 000,00 -40 000,00 -40 000,00

0700000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення Перечинської 

міської ради (головний розпорядник)

Х Х 4 999 030,00 210 000,00 4 789 030,00 4 789 030,00

0710000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення Перечинської 

мiської ради (відповідальний 

Х Х 4 999 030,00 210 000,00 4 789 030,00 4 789 030,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню

Програма фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Перечинська лікарня» 

Перечинської міської ради Закарпатської області на 

2022 рік

Рішення від 

15.12.2021 №436 

(зі змінами)

600 000,00 600 000,00 600 000,00

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я

Програма безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань у Перечинській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61
150 000,00 150 000,00

0713035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті

Програма компенсації пільгових перевезень окремих 

категорій громадян (мешканців Перечинської міської 

територіальної громади) на залізничному транспорті 

приміського сполучення на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61        

(зі змінами)

60 000,00 60 000,00

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів

Програма фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Перечинська лікарня» 

Перечинської міської ради Закарпатської області на 

2022 рік

Рішення від 

15.12.2021 №436 

(зі змінами)

3 189 030,00 3 189 030,00 3 189 030,00

0718240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони

Програма заходів національного супротиву 

Перечинської міської територіальної громади на 2022-

2023 роки

Рішення від 

12.07.2022 №560
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х 14 875 064,00 1 041 600,00 13 833 464,00 13 833 464,00

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА
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(грн)

видатки 

споживання 

видатки            

розвитку

1 2 3 4 5 6 7

1 Перечинська міська рада - головний розпорядник коштів 250 000,00 - - - 250 000,00

1.1.

Програма організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову 

військову службу та військово-патріотичного виховання населення Перечинської міської 

територіальної громади на 2022 – 2025 роки 

50 000,00 - - - 50 000,00

50 000,00 - - - 50 000,00

1.2.

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської міської 

територіальної громади, а також зміцнення матеріально-технічної бази 7 ДПРЧ 

(м.Перечин) 1 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Закарпатській області на 2021 

– 2023 роки

150 000,00 - - - 150 000,00

150 000,00 - - - 150 000,00

1.3.
Комплексна Програма профілактики злочинності на території Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки
50 000,00 - - - 50 000,00

50 000,00 - - - 50 000,00

250 000,00 - - - 250 000,00

у тому числі

Разом

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - 

одержувач коштів

Усього

1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Закарпатській області - одержувач коштів

ГУНП в Закарпатській області - одержувач коштів 

Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА                                      

Додаток 8                

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 12 липня 2022 року №565

Зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм                                                                                                                              

соціально-економічного розвитку регіонів (КПКВК 9800) на 2022 рік

07505000000
  код бюджету

№               

з/п
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / Найменування одержувача субенції                            

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання  

19 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 12 липня 2022 року № 566  

         м.Перечин 

 

Про внесення змін до Регламенту 

роботи Перечинської міської ради 

VIII скликання (зі змінами від 15.12.2021, 

 03.02.2022, 02.03.2022 року) 

 

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 26, ч.2 ст.59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Закон України « Про затвердження Указу 

Президента України « Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№2102-IX(зі змінами), враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

законності, депутатської етики, протидії та запобігання корупції, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у Регламент роботи Перечинської міської ради VIII скликання, 

затвердженого рішенням від 26 листопада 2020 №13 (зі змінами від 

15.12.2021, 03.02.2022, 02.03.2022 року) та викласти його в новій редакції. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань законності, депутатської етики, протидії та запобігання корупції 

(Голова Тимко В.В.) 

 

Міський голова                                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 
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Додаток 1  

до рішення Перечинської міської ради 

VIII скликання 

від 12 липня 2022 року № 566 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ 

VIII скликання 

Розділ І. Загальні положення 

 

Розділ II.Сесія ради 

Глава 1. Порядок скликання сесії. 

Глава2. Загальні питання з організації роботи об’єднаної територіальної 

громади. 

Глава 3. Розпорядок роботи сесії. 

Глава 4. Порядок проведення сесії новообраної ради. 

Глава 5. Порядок денний сесії. 

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії. 

 

Розділ ІІI. Пленарні засідання ради 

Глава 1. Виключна компетенція ради 

Глава 2. Робочі органи сесії 

Глава 3. Ведення пленарних засідань 

Глава 4. Порядок надання слова 

Глава 5. Організація розгляду питань 

Глава 6. Прийняття рішень 

Глава 7. Порядок голосування пропозицій 

Глава 8. Таємне голосування 

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань 

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії 

Глава 11. Порядок проведення дистанційних засідань 

 

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради 

Глава 1. Депутати 

Глава 2. Депутатські групи та фракції 

Глава 3. Міський голова та секретар ради 

Глава 4. Постійні комісії ради 

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії 

Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності ради 

Розділ V. Формування виконавчих органів ради 

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради 

Розділ VI. Здійснення контролю 

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради 

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради 

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і 
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зауваження депутата 

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань 

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням 

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням 

Глава 3. Дострокове припинення повноважень Міського голови 

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата 

Розділ IX. Заключні положення 

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього 

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 1. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається 

Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими 

законодавчими актами, статутом територіальної громади, цим Регламентом та 

Положенням про постійні комісії ради. 

Стаття 2. Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, 

міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. 

Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування 

виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок 

здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень та спеціальними 

процедура ми, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради. 

Стаття 3. Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не 

володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад 

його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради, у 

випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної 

політики», або сам промовець. 

Стаття 4. Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час 

сесії, відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат ради надає 

представникам засобів масової інформації матеріали сесії, за винятком тих, які 

розглядаються за спеціальними процедурами. У разі порушення законодавства 

про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової 

інформації рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. 

Засіб масової інформації, представник якого був позбавлений акредитації, має 

право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне 

засідання ради. 

На засіданнях ради можуть бути присутні особи за запрошенням, за викликом, 

депутати інших рад, обрані особи від виборчих округів, розміщених на 

території територіальної громади, на визначених для них місцях. 

Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує рада, викликаються 

безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них. 
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Інші особи можуть бути присутні на пленарних засіданні ради за умови 

встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць 

позаду рядів місць для депутатів та осіб, визначених у пункті 3 цієї статті. 

Запис присутніх осіб проводить апарат ради і список передає головуючому. 

Стаття 5. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від 

публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не 

порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням 

головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де 

відбувається засідання. 

Стаття 6. Діяльність ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами 

роботи, які затверджуються радою та виконавчими органами з врахуванням 

пропозицій постійних комісій і депутатів ради, наукових установ та об’єднань 

громадян, органів територіальної самоорганізації громадян. 

Стаття 7. На будинку ради постійно піднімається Державний прапор України, 

а під час засідань ради в сесійному залі встановлюється Державний прапор 

України та прапор територіальної громади. 

Стаття 8. Кожне перше пленарне засідання ради нового скликання починається 

і останнє завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного 

Гімну України. 

Розділ ІІ. Сесія ради 

 

Глава 1. Порядок скликання сесії 

Стаття 9. Рада проводить свою роботу сесійно. 

Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних та інших 

комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями. 

Стаття 10. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, 

постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів 

ради, в апарат ради передається протокол засідання із зазначенням питань 

запропонованих до розгляду сесії. 

Глава 2. Загальні питання з організації роботи об’єднаної територіальної 

громади 

Стаття 11. Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь 

більше половини депутатів від загального складу ради, крім випадків, 

передбачених розділом VIII цього Регламенту. 

Глава 3. Розпорядок роботи сесії 

Стаття 12. У сесійний період пленарні засідання ради проводяться з 10.00 

години, якщо радою не буде прийнято іншого рішення. 

Останніх 30 хвилин депутати розглядають питання, внесені в «Різне» порядку 

денного сесії. 

Пленарне засідання ради може бути продовжено головуючим на засіданні. 

Глава 4. Порядок проведення сесії новообраної ради 
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Стаття 13. Перша сесія новообраної ради скликається територіальною 

виборчою комісією не пізніш, як через місяць після обрання ради у 

правомочному складі. 

Стаття 14. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до початку 

першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали 

про обраних депутатів. 

Стаття 15. Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового 

скликання та проектів інших документів, що виносяться на першу сесію, 

підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний міський голова 

утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради. 

Перше засідання робочої депутатської групи скликає новообраний міський 

голова не пізніш як за тиждень до початку першої сесії ради нового скликання. 

Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про 

постійні комісії ради. 

Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради. 

Про проведену роботу підготовча депутатська група готує інформацію на 

першу сесію ради. 

Стаття 16. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова 

територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів 

депутатів та міського голови і визнання їх повноважень. 

До визнання повноважень депутатів як членів ради новообрана рада може 

приймати рішення тільки з питань відкриття сесії, обрання робочих органів 

сесії. 

Після визнання повноважень міського голови, йому передається ведення сесії. 

Стаття 17. На першій сесії ради головуючий пропонує депутатам розпочати 

формування постійних комісій, депутатських груп (фракцій) ради, дає 

пояснення про їх права і порядок формування. 

Формування депутатських груп (фракцій) та постійних комісій проводиться 

депутатами в пленарний та позапленарний час. 

Стаття 18. Сесії ради згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» можуть скликатися: 

 - міським головою; 

 - секретарем ради; 

 - однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради; 

 - постійною комісією ради. 

Стаття 19. Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням міського голови 

в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення 

земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць. 

Апарат ради за 10 днів повідомляє депутатів про час скликання і місце 

проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової 

сесії ради. Ця інформація обов’язково публікується на офіційному сайті ради 

https://pmr.gov.ua/. 

Стаття 20. Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності. 

Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані 

ініціаторами, надсилаються міському голові із зазначенням питань до порядку 
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денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за 

три дні до початку сесії. 

Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів 

не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та 

питань, які передбачається внести на розгляд ради. 

Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації. 

Глава 5. Порядок денний сесії 

Стаття 21. Проект порядку денного формується апаратом ради. 

Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного сесії можуть 

вноситись міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, 

депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, 

загальними зборами громадян, старостами. 

Стаття 22. Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на 

розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною 

постійною комісією та іншими постійними комісіями, крім випадків, 

передбачених цим Регламентом. 

Стаття 23. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються 

звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, яких рада відповідно утворює, 

обирає, призначає чи затверджує. 

До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, 

розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії . 

Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш 

як за день до сесії ради. 

Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть 

розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії. У 

виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, 

можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних 

комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу.  

Стаття 24. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, 

зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому міською радою 

більшістю голосів присутніх депутатів. 

Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії 

проводиться за скороченою процедурою. 

Стаття 25. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть 

розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, 

змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим 

після обговорення за скороченою процедурою. 

При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку 

денного з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття 

рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної 

постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу ради. 

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії 

Стаття 26. Секретар ради разом з апаратом ради організовує підготовку 

питань, що вносяться на розгляд сесії. У разі не утворення апарату ради його 

виконання, його функції у повному обсязі забезпечує секретар ради. 



  105 

 

Стаття 27. Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради, 

можуть вноситися міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, 

депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, 

членами територіальної громади у порядку місцевої ініціативи, старостами а 

також органами самоорганізації населення, трудовими колективами, 

політичними партіями і громадськими організаціями. 

Стаття 28. Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів 

зобов’язані надавати ініціаторам проектів рішень допомогу та інформацію, 

необхідну для підготовки даних питань. 

Стаття 29. Підготовлені проєкти рішень ради погоджуються головою 

профільної комісії ради. 

До рішення додаються також довідкові матеріали з технікоекономічним 

обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов’язані з витратами із міського 

бюджету та відчуженням комунального майна. 

Стаття 30. Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії 

ради проводять їх попереднє обговорення. 

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і 

рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного 

рішення на сесії ради. 

Стаття 31. Проєкти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради, 

подаються до апарату ради, який не пізніше як за 8 днів до відкриття сесії 

доводить їх до відома депутатів. Проєкти рішень публікуються на офіційному 

веб-сайті Перечинської міської ради за 10 робочих днів до дня розгляду з 

метою прийняття. 

Стаття 32. Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, 

приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони 

вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії та 

завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії 

в порядку їх надходження. 

 

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради 

 

Глава 1. Виключна компетенція ради 

Стаття 33. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, 

передбачені статтею 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Глава 2. Робочі органи сесії 

Стаття 34. Для забезпечення роботи пленарних засідань обираються робочі 

органи сесії з числа депутатів - лічильна комісія. 

Стаття 35. Лічильна комісія утворюється на пленарному засіданні на термін 

повноважень ради. 

На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу 

голову, заступника та секретаря комісії. 

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим 

голосуванням шляхом підняття руки або шляхом електронної системи 

поіменного голосування (ЕСПГ). 
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У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії 

рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового 

члена (членів) або новий склад лічильної комісії. 

За дорученням ради функції лічильної комісії може виконувати секретар ради 

або міський голова. 

Стаття 36. Секретар обирається на першому пленарному засіданні сесії на 

термін повноважень ради. 

Секретар виконує наступні функції: 
 веде протокол пленарного засідання ради; 
 проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні 

питань порядку денного; 
 надає допомогу головуючому у веденні сесії ради; 
 проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на 

адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні; 
 забезпечує передачу вказаних документів виконавцям. 

У випадку відсутності на пленарному засіданні секретаря рада може за 

необхідності обрати на період даного пленарного засідання секретаря з числа 

присутніх депутатів. 

Глава 3. Ведення пленарних засідань 

Стаття 37. Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи 

сесії. 

Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до 

порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим 

Регламентом. 

На час дії воєнного стану засідання сесій Перечинської міської ради можуть 

проводитися за розпорядженням Перечинського міського голови в онлайн 

режимі, з подальшим закріпленням підпису депутата у протоколі 

голосування 

Стаття 38. Конфлікт інтересів 

38.1. Міський голова, секретар, депутат міської ради, голова, заступник голови, 

депутат міської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень 

відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під 

час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. 

38.2. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, 

надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути 

неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з 

питань законності, депутатської етики, протидії та запобігання корупції. 

Стаття 39. Головуючий на пленарному засіданні ради: 

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в 

засіданнях ради; 

2) виносить на обговорення проекти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну 

назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли 

на адресу ради; 

3) організовує розгляд питань; 
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4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу; 

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного 

промовця; 

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань; 

7) ставить питання на голосування, повідомляє його результати; 

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні; 

9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити 

у відповідності з порядком денним сесії; 

10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні; 

11) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту. 

Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, 

зазначених у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів. 

Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових 

документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, 

підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів пропозицій 

від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем. 

Стаття 40. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому 

бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. 

1.Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням. 

На початку пленарного засідання ради і після кожної перерви головуючий 

проводить реєстрацію депутатів.  

2.На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість 

депутатів, відсутніх з поважних причин. 

3. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за 

даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає 

відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку 

переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання. 

4.На вимогу депутатської групи (фракції) головуючий проводить реєстрацію 

депутатів, присутніх на засіданні.  

Якщо голосування не може проводитися у зв’язку з відсутністю на засіданні 

необхідної кількості депутатів, головуючий закриває засідання з додержанням 

положень пункту 3 цієї статті. 

Стаття 41. На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок 

денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до 

порядку денного пленарного засідання. 

Стаття 42. За рішенням ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, 

пов’язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання. Якщо з 

цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це 

приймається без обговорення. 

До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити 

повідомлення раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі 

повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання. 

Глава 4. Порядок надання слова 

Стаття 43. Час, який надається для доповіді – до 15 хвилин, співдоповіді і 

заключного слова – до 5 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних 
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виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого 

обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, 

внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для 

виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, 

зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а 

також виступів в «Різному» - до 2 хвилин. 

Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у 

пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї 

статті, рада приймає рішення без обговорення більшістю голосів депутатів. У 

разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за 

згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити 

йому час для виступу. 

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під 

час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з 

цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з 

проханням скоротити або закінчити виступ. 

Стаття 44. Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після 

закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності 

обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою. 

Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, 

рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу 

для обговорення. 

Стаття 45. Запис депутатів або іншої особи на виступ проводиться шляхом 

відповідно звернення до секретаря сесії. 

Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається 

головуючому. 

Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного 

звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба. 

Стаття 46. В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують 

юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику 

юридичної служби. 

Стаття 47. Кожна з депутатських груп (фракцій) має гарантоване право на 

постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного 

свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на 

голосування. 

Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається 

слово для виступу. 

Стаття 48. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу 

головуючого. 

Стаття 49. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому 

надано слово. 

Депутат та головуючий може виступити на засіданні ради з одного і того ж 

питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох 

разів. 
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Слово щодо порядку ведення пленарного засідання ради, питань про 

неприйнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень 

надається головуючим позачергово, але не перериваючи промовця. 

Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно. 

Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає 

слово для запитань депутатам від різних зареєстрованих депутатських груп 

(фракцій). 

Стаття 50. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому 

слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від 

депутатської групи (фракції) – зазначає і її назву. 

Стаття 51. Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 30 

хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими 

заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому, як правило, не 

проводиться. 

Глава 5. Організація розгляду питань 

Стаття 52. Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає: 

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них; 

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на 

них; 

3) виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної 

постійної комісії; 

4) виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої 

думки; 

5) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи 

(фракції); 

6) виступи депутатів; 

7) оголошення головуючим про припинення обговорення; 

8) заключне слово співдоповідачів і доповідача; 

9) уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного 

питання і будуть ставитися на голосування; 

10) виступи депутатів з мотивів голосування. 

Стаття 53. У необхідних випадках, визначених радою, та інших прямо 

зазначених в Регламенті питань, приймаються після скороченого обговорення, 

яке включає: 

1) запитання доповідачу, співдоповідачам, і відповіді на них; 

2) виступ голови або представника від профільної постійної комісії; 

3) виступи двох депутатів, які підтримують рішення, та двох депутатів, які його 

не підтримують; 

4) уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли і будуть 

ставитися на голосування; 

5) виступи депутатів з мотивів голосування. 

З питань, по яких непотрібно проводити обговорення, з процедурних та 

організаційних питань щодо ведення сесії, рада приймає рішення без 

обговорення. 
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Стаття 54. Рішення про необхідність обговорення рада приймає більшістю 

голосів від присутніх. 

Стаття 55. Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним 

зверненням депутата. 

Стаття 56. Депутат, група депутатів (фракцій) або постійна комісія можуть 

подати на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на 

пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до 

матеріалів сесії. 

Стаття 57. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися: 

1) пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації 

розгляду питання; 

2) пропозиції, поправки постійних комісій, депутатських груп (фракцій), 

депутатів. 

Стаття 58. Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги 

виголосити їх у зв’язку з припинення обговорення, передаються і включаються 

в протокол. 

Глава 6. Прийняття рішень 

Стаття 59. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у 

формі рішень. 

Стаття 60. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні більшістю 

депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом. 

При встановленні результатів голосування до загального складу ради 

включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, 

і враховується його голос. 

Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної 

власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у 

користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику 

розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не 

менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. 

Двома третинами голосів депутатів ради від загального складу  вважати 15 

голосів ( в тому числі голос міського голови). 

Стаття 61. Рішення ради приймається відкритим, поіменним або таємним 

голосуванням. 

Стаття 62. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному 

засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання 

допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті. 

Рішення ради про припинення обговорення на пленарному засіданні може 

прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів. 

Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у 

відповідних постійних комісіях. 

Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у 

відведеному для таємного голосування місці. 

Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, 

вважаються відхиленими. 
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Стаття 63. Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за 

скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються 

питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а 

також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх 

попередньої підготовки в постійних комісіях. 

Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, 

рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів 

депутатів від присутніх на пленарному засіданні. 

Стаття 64. Рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала 

більшість від загального складу ради. 

У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися 

переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це 

проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні. 

Стаття 65. Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, 

яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене 

депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в 

проект того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення. 

Стаття 66. Рішення ради приймаються відкритим, поіменним голосуванням 

шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі 

бюлетенів. 

Для голосування ЕСПГ відводиться 10 секунд для кожної позиції. 

Всі рішення приймаються радою відкритим голосуванням, крім випадків, коли 

законом чи Регламентом встановлено таємне голосування. 

Стаття 67. Рішення ради може бути зупинено міським головою у відповідності 

до частини четвертої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Стаття 68. Прийняті радою рішення розмножуються і передаються у всі 

постійні комісії та видаються депутатам за їх вимогою через 10 календарних 

днів після закінчення відповідного пленарного засідання. 

Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження 

ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. 

Стаття 69. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, 

організаціям і установам, посадовим особам не пізніш як у десятиденний строк 

після їх прийняття. Рішення ради підлягає обов'язковому оприлюдненню 

невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. 

Стаття 70. Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які 

розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій 

особі у встановленому порядку, підписуються такою особою. 

Глава 7. Порядок голосування пропозицій 

Стаття 71. Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться 

таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо 

них. 

Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не 

може перериватися розглядом інших питань порядку денного. 
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Стаття 72. Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про 

перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є 

спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів. 

Стаття 73. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки. 

Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо 

обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх 

на голосування. 

Пропозиції і поправки повинні проходити юридичну експертизу, яку на 

пленарному засіданні дає представник від юридичної служби. 

Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на 

голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному 

законодавству. 

Стаття 74. Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку 

надходження. 

Стаття 75. Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, 

якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної 

поправки чи пропозиції окремо. 

Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і 

прийняте рішення. 

Стаття 76. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може 

його переривати. Спочатку голосування і до оголошення його результатів слово 

нікому не надається. 

В разі порушення процедури голосування або виникнення перешкоди під 

час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без 

обговорення.  

Голосування проводиться за допомогою підняття рук  або шляхом 

електронної системи поіменного голосування (ЕСПГ) при проведенні 

відкритого голосування або бюлетенями при проведенні таємного голосування. 

Поіменне голосування проводиться шляхом оголошення позиції депутата: в 

ході голосування Головуючий ставить на голосування по черзі проект рішення: 

хто «Проти», «Утримався», «Не голосую». Лічильна комісія вносить прізвища 

депутатів хто «Проти», «Утримався», «Не голосую» до протоколу 

голосування.  Голоси усіх інших депутатів, присутніх на пленарному 

засіданні, зараховуються «За». В разі голосування ЕСПГ депутати голосують 

пультом голосування «За»(зелена кнопка), «Утримався»(жовта кнопка), 

«Проти» (червона кнопка). 

Процедурні питання та прийняття проєкту рішення за «основу» проводяться 

шляхом підняття рук. 

Стаття 77. В будь-який час депутат може звертатись з такими пропозиціями 

щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради: 

- щодо перерви у пленарному засіданні; 

- щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного; 

- про припинення обговорення питання порядку денного; 

- про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним; 

- про перенесення питання порядку денного; 
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- про повторний розгляд сесійного питання. 

Стаття 78. Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно 

ставитись на обговорення і голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід 

організовувати голосування з дотриманням черговості. 

Стаття 79. Виступи щодо регламенту не повинні тривати довше ніж 3 хвилини 

і обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з Регламентом 

і у відповідності з ним, а не самих питань. 

Стаття 80. При розгляді пропозицій щодо регламенту надається можливість 

представнику кожної депутатської групи та фракції висловити свою думку «за» 

чи «проти». 

Стаття 81. Головуючий може повторно висловити свою думку щодо 

відповідного пункту Регламенту перед повторним голосуванням. 

Стаття 82. Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше 

трьох разів, крім випадків, передбачених Регламентом. 

Глава 8. Таємне голосування 

Стаття 83. З визначених радою питань може проводитися таємне голосування. 

Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю 

депутатів від загального складу ради. 

Стаття 84. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, 

передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

Стаття 85. Таємне голосування організовує лічильна комісія. 

Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії. 

Стаття 86. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на 

голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. У 

бюлетень для таємного голосування по проєкту рішення ради вноситься запис 

«підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, нижче – запис «не 

підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, ще нижче – запис 

«утримуюсь» і праворуч порожній квадрат. 

На кожному бюлетені для таємного голосування має бути підпис голови 

лічильної комісії 

Стаття 87. Час і місце проведення голосування, а також організація 

голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх 

депутатів. 

Стаття 88. Лічильна комісія перед початком голосування: 

- одержує від секретаря ради складений в алфавітному порядку список усіх 

депутатів, повноваження яких визначені дійсними; 

- організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування; 

- опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для 

повного дотримання таємниці волевиявлення; 

 - знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі. 

Стаття 89. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного 

голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна 

знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування. 



  114 

 

Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише 

членами лічильної комісії. 

Стаття 90. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає 

протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. 

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування. 

Стаття 91. На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного 

голосування головуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах 

(погодженні) називає кандидатури, обрані (погоджені) на посади. 

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань 

Стаття 92. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, 

зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати 

образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до 

незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця 

про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному 

засіданні. 

Депутат або представник депутатської фракції, групи, на адресу яких були 

виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання 

слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату, або 

представнику депутатської фракції групи відразу після звернення. 

Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій 

виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова. 

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не 

з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, 

головуючий після попередження позбавляє його слова. 

Стаття 93. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного 

засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до 

порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості 

депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може 

запропонувати депутату залишити зал. 

Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до 

виконання депутатом його вимог. 

Стаття 94. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні 

засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання. 

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії 

Стаття 95. Матеріали сесії складаються з протоколу. 

Стаття 96. Протокол сесії повинен містити: 

1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, дату і місце її 

проведення, час початку і закінчення; 

2) загальне число депутатів ради, кількість присутніх, список запрошених на 

сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії; 

3) порядок денний і регламент часу роботи; 

4) прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих; 

5) результати голосування і прийняті рішення; 

6) запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах. 
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До протоколу сесії додаються: 

1) тексти доповідей і співдоповідей; 

2) тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з 

припиненням обговорення питань; 

3) список присутніх на сесії депутатів; 

4) поправки і доповнення до проектів рішень; 

5) довідки, зауваження. 

Стаття 97. Протоколи сесій ради підписуються головуючим та секретарем. 

Протокол сесії ради оформляється не пізніше 30 днів після завершення сесії 

ради. 

 

Глава 11. Порядок проведення дистанційних засідань 

 

Стаття 98.Проведення пленарних засідань в режимі відеоконференції та/або 

аудіо конференції, дистанційні засідання. 

У разі потреби (у випадку встановлення карантину,невідкладних робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших форс-мажорних обставин, 

з питань міркувань безпеки на період дії воєнного стану,) пленарні засідання 

можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції, або 

одночасно в режимі відеоконференції та аудіо конференції, дистанційне 

засідання.  

Пленарні засідання міської ради в режимі відеоконференції або 

аудіоконференції (дистанційне засідання), не можуть проводитися стосовно 

питань, що потребують таємного голосування. 

Організаційні та інші необхідні заходи для забезпечення проведення 

пленарного засідання в режимі дистанційного засідання здійснюються 

загальним відділом міської ради в залі засідань або в приміщенні, в якому 

відбуваються засідання міської ради або в іншому визначеному місці. 

Місце проведення пленарного засідання міської ради в режимі дистанційного 

засідання визначається головою міської ради або особою, яка  здійснює його 

повноваження, або іншою особою відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Місце проведення пленарного засідання – це місце, 

де перебуває головуючий та здійснюється організаційно-технічне забезпечення 

проведення пленарного засідання сесії в дистанційному режимі. 

Під час проведення пленарного засідання сесії ради в режимі дистанційного 

засідання в місці проведення разом з головуючим можуть перебувати лише 

секретар ради, доповідачі, члени лічильної комісії, депутати, працівники ради. 

Інші депутати ради, які не мають змоги особисто перебувати в сесійній залі або 

місці проведення пленарного засідання ради, беруть участь у пленарному 

засіданні в режимі дистанційного засідання. 
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Стаття 99. Деякі особливості проведення сесії ради в режимі дистанційного 

засідання. 

1. Пленарні засідання сесії проводяться в режимі дистанційного засідання без 

застосування електронної системи. 

2. У випадку проведення пленарного засідання сесії в режимі аудіо/відео 

конференції, депутат ради бере участь в через ті засоби зв’язку (номер 

мобільного,- Zoom, Google Meet, Viber, Watsup, Skipe, Signal, Telegram тощо), 

інформація щодо яких була ним надана до загального відділу міської ради. У 

випадку їх зміни депутат міської ради зобов’язаний невідкладно надати до 

загального відділу міської ради оновлену інформацію щодо засобів зв’язку, 

через які депутат братиме участь в аудіо/відео конференції. 

Стаття 100. Доведення до відома депутатів і населення рішення про 

проведення сесії міської ради в режимі дистанційного засідання. 

1. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів 

міської ради і населення, як правило, не пізніш як за день до його початку 

із зазначенням порядку денного та, за можливості, порядку відкритого 

доступу до трансляції дистанційного засідання міської ради. 

2.  Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному вебсайті 

міської ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів із 

супровідними документами на особисті електронні адреси, що були 

надані депутатами міської ради. 

3. . Рішення про проведення дистанційного засідання разом з порядком 

денним та відповідними матеріалами можуть доводитись до відома 

депутатів міської ради в інший спосіб.  

Стаття 101. Формування проєкту порядку денного засідання сесії міської ради, 

які проводяться в режимі дистанційного засідання 

1. Проєкт порядку денного дистанційного засідання формується головою 

міської ради або особою, яка  здійснює його повноваження. 

2. До порядку денного дистанційного засідання можуть включатися будь-які 

питання, що належать до компетенції міської ради. 

 

Стаття 102. Закінчення обговорення питань порядку денного 

Після закінчення обговорення питання порядку денного головуючий на 

засіданні оголошує про перехід до голосування в режимі дистанційного 

засідання та про його початок. 
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Стаття 103. Деякі особливості проведення голосування в режимі 

дистанційного засідання 

1.При проведенні пленарного засідання сесії в режимі дистанційного засідання  

може обиратися нова лічильна комісія у разі відсутності затвердженої сесію 

комісії з числа депутатів міської ради у складі голови та двох членів. 

При цьому в режимі дистанційного засідання підрахунок голосів депутатів 

щодо обрання складу лічильної комісії сесії здійснюється головуючим. 

2. Відкрите поіменне голосування в режимі дистанційного засідання 

проводиться особисто кожним депутатом міської ради шляхом озвучення своєї 

позиції («За», «проти», «утримався», «не голосував») і фіксації лічильною 

комісією результату цього голосування, що долучається до протоколу сесії. 

3. Використовувані в дистанційному засіданні сесії ради технічні засоби і 

технології мають забезпечувати належну якість зображення та/або звуку. 

Учасникам дистанційного засідання має бути забезпечена можливість чути та 

бачити хід засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, надавати 

коментарі, здійснювати безперешкодне голосування та реалізовувати їх права, 

передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” 

4. Хід і результати дистанційного засідання сесії ради обов’язково фіксуються 

за допомогою технічних засобів аудіо- та/або відеозапису.  

Стаття 104. Попередня реєстрація депутатів в режимі дистанційного засідання 

1 Перед відкриттям пленарного засідання сесії міської ради в режимі 

дистанційного засідання працівниками загального відділу міської ради 

проводиться реєстрація депутатів міської ради, які в режимі дистанційного 

засідання мають брати участь у пленарному засіданні. Під час реєстрації 

депутат міської ради називає відповідальній особі своє прізвище, ім’я, по 

батькові. Головуючий повідомляє про результати реєстрації депутатів міської 

ради. 

2. Головуючий відкриває пленарне засідання сесії в режимі дистанційного 

засідання у разі, якщо для участі в ньому зареєструвались більшість депутатів 

міської ради від загального складу ради 

Стаття 105. Прийняття рішення в режимі дистанційного засідання 

1. Голосування депутатів міської ради на пленарному засіданні сесії в режимі 

дистанційного засідання (в тому числі тих депутатів міської ради, які 
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приєднались до участі у ньому після його відкриття) відбувається наступним 

чином: 

1) головуючий називає прізвище, ім’я та по батькові депутата міської ради в 

алфавітному порядку і при можливості зображення цього депутата ради 

виводиться на екран в приміщенні, в якому відбувається таке засідання; 

2) депутат міської ради після оголошення головуючим його прізвища, ім’я та по 

батькові, в режимі дистанційного засідання називає своє прізвище, ім’я, по 

батькові, , після чого особисто здійснює голосування шляхом озвучення позиції 

«за», «проти», «утримався» або «не голосував». Тривалість часу голосування 

кожного з депутатів міської ради становить не більше 15 секунд. У разі 

необхідності тривалість часу голосування може бути збільшена головуючим.  

При дистанційнму голосуванні, для підтвердження свого волевиявлення, 

депутат міської ради надсилає зі свого мобільного телефону, який був раніше 

наданий до загального відділу надсилає смс зі своєю позицією(за», «проти», 

«утримався» або «не голосував»). Що потім додається до протоколу сесії. 

У випадку відсутності у депутата міськоїї ради пропозицій, поправок та 

заперечень до проєкту або проєктів рішень міської ради він має право 

здійснити одночасно голосування за декілька питань порядку денного, про що 

депутат попереджає головуючого перед проведенням голосування; 

3) після кожного голосування депутата міської ради лічильна комісія фіксує 

особисте волевиявлення депутата міської ради, що долучається до протоколу 

сесії. 

2. У разі, якщо з технічних причин депутат міської ради не зміг проголосувати, 

такому депутату ради повторно надається можливість проголосувати після 

завершення голосування усіма депутатами міської ради, які беруть участь у 

сесії. 

3. Після завершення голосування усіма депутатами міськоїї ради, які беруть 

участь у пленарному засіданні сесії ради в режимі дистанційного засідання, 

голова лічильної комісії або визначений Лічильною комісією представник з її 

складу доповідає про результати голосування за питання з порядку денного 

сесії, після чого головуючий оголошує рішення, прийняте міською радою. 

Стаття 106. Деякі питання проведення сесії та прийняття рішення в 

режимі аудіоконференції. 

1. У випадку проведення сесії міської ради в режимі аудіоконференції, розгляд 

питань порядку денного сесії та голосування депутатів мської ради на 

пленарному засіданні сесії в такому режимі (в тому числі тих депутатів міської 

ради, які приєднались до участі у ньому після його відкриття) відбувається 
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шляхом з’ясування працівниками загального відділу волевиявлення депутатів 

міської ради за допомогою засобів телефонного зв’язку наступним чином: 

1) працівники загального відділу міської ради за допомогою засобів 

телефонного зв’язку телефонують на мобільні або стаціонарні телефонні 

номери депутатів ради, які були надані депутатами; 

2) під час телефонної розмови (яка за можливості записується) та за 

присутності лічильної комісії і головуючого на сесії, письмово фіксують 

волевиявлення депутата (позицію) «за», «проти», «утримався» або «не 

голосував» щодо питання або окремих питань порядку денного сесії, що 

долучається до протоколу сесії; 

3) після завершення голосування усіма зареєстрованими на сесії ради 

депутатами, лічильна комісія узагальнює інформацію, надану працівниками 

загального відділу, для встановлення результатів голосування, що 

оформлюється відповідними протоколом, який підписують члени лічильної 

комісії та який долучається до протоколу сесії; 

4) результати голосування щодо питань порядку денного сесії після їх 

узагальнення лічильною комісією шляхом підписання відповідного протоколу 

доводяться до відома депутатів. 

2. У разі, якщо з технічних причин депутат ради не зміг проголосувати, такому 

депутату ради повторно надається можливість проголосувати після завершення 

голосування усіма депутатами ради, які беруть участь у сесії. 

3. За наявності у депутатів міської ради пропозицій та поправок до порядку 

денного сесії та/або до проєктів рішень міської ради – вони подаються в термін 

не пізніше ніж за три години до початку пленарного засідання сесії ради до 

секретаря ради ради відповідними засобами зв’язку (мобільний, стаціонарний 

телефонний зв’язок, електронна пошта, тощо) для їх доведення до відома інших 

депутатів, а також з метою визначення волевиявлення депутатів щодо наданих 

пропозицій та поправок до порядку денного сесії та/або до проєктів рішень 

ради на пленарному засіданні сесії. 

Стаття 107. Слово для виступу та внесення депутатом пропозицій та поправок 

до проєктів рішень в режимі дистанційного засідання 

1. Головуючий на пленарному засіданні сесії в режимі дистанційного засідання 

надає депутату слово для виступу, у тому числі для озвучення пропозицій та 

поправок до проєктів рішень, лише у разі запису депутата для виступу шляхом 

усного повідомлення про це головуючого депутатом міської ради, а також 

прийняття проєкту рішення з питання порядку денного сесії за основу. 



  120 

 

2. Пропозиції, додаткові пункти до проєктів рішень, що вносяться на 

голосування в режимі дистанційного засідання, мають бути озвучені їх 

ініціатором у такій редакції, щоб вона давала однозначне розуміння того, за що 

мають голосувати депутати. 

Стаття 108. Деякі питання проведення пленарного засідання сесії в режимі 

дистанційного засідання 

1. У випадках, не передбачених цим Регламентом, питання, що стосуються 

організації проведення пленарного засідання сесії в режимі дистанційного 

засідання, вирішуються головою міської ради, або особою, яка здійснює його 

повноваження, або іншою особою відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні».». 

 

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради 

 

Глава 1. Депутати 

 

Стаття 109. Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах 

визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, 

Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом. 

Стаття 110. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного 

оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради 

рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і 

закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання. 

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, 

передбачених Законом. 

Стаття 111. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні 

постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. 

Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється: 

- в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій; 

 - в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо 

розглядаються постійною комісією; 

- виступах з питань, які розглядаються; 

- внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради; 

- ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій; 

- ініціюванні питань до порядку денного сесії; 

- підготовці проєктів рішень; 

- організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених 

до компетенції постійної комісії, в якій працює депутат; 

- підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед міською радою; 

- інформації виборців про рішення, які приймаються радою і постійною 

комісією, тощо. 
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Стаття 112. Відповідно до частини 10 статті 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» і цього Регламенту ради депутат за рішенням ради 

може вести пленарне засідання сесії. В цьому випадку цей депутат підписує 

протокол і прийняті рішення ради. 

Стаття 113. Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих 

питань до порядку денного. Ця пропозиція попередньо розглядається на 

засіданні відповідної постійної комісії. Про включення чи невключення 

запропонованих депутатом питань до порядку денного сесії, вирішує постійна 

комісія. 

Стаття 114. Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит 

та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в 

статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в 

розділі VII цього Регламенту. 

Стаття 115. Для роботи депутатів на виборчих округах, зустрічей з виборцями 

кожного місяця у встановлений радою день проводиться «День депутата». Він 

проводиться в приміщеннях, які визначаються виконкомом ради з врахуванням 

пропозицій та згоди депутатів, і виділяються кожному з них підприємствами, 

установами та організаціями, які розташовані на території виборчого округу. 

Стаття 116. Крім інформації виборців про роботу ради, її органів, депутатами 

розглядаються пропозиції, заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян. 

Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх 

вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, 

заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань 

громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані 

розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити 

заявника, а також депутата. 

Стаття 117. Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний 

звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, і перед колективами 

та об’єднаннями громадян. 

Стаття 118. Депутат як представник інтересів територіальної 

громади,  здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись 

правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад». 

Стаття 119. Постійна комісія ради з питань законності, депутатської етики, 

протидії та запобігання корупції, в разі надходження до ради листів, заяв, 

звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в 

статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових 

повідомлень депутатів, розглядає наведені факти. В разі систематичного 

порушення депутатом норм депутатської етики, пропуску протягом року 

більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії , інших 

вимог, передбачених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», постійна комісія з питань законності, депутатської етики, 

протидії та запобігання корупції згідно із статтею 38 Закону України «Про 
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статус депутатів місцевих рад» вносить пропозиції про ініціювання питання 

щодо відкликання депутата на пленарне засідання ради. 

Стаття 120. Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав 

депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад». 

Глава 2. Депутатські групи та фракції 

Стаття 121. Депутати ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські 

групи (фракції) за умови, що до складу кожної із них входить не менше як 3 

депутата. Депутатські групи формуються як на партійній, так і на позапартійній 

основі. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності 

депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської 

фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні 

документи відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній 

основі, об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з 

питань державного і соціально-економічного розвитку, місцевого 

самоврядування. 

Стаття 122. Депутатські групи (фракції) не можуть формуватися для захисту 

приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів. 

Стаття 123. Діяльність депутатських груп (фракцій) здійснюється в межах 

Конституції і законів України і спрямована на вирішення питань місцевого 

самоврядування. Порядок їх роботи, умови вступу і виходу депутатів з груп 

(фракцій) визначається самою депутатською групою (фракцією). 

Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської 

групи (фракції). Міський голова і секретар ради не можуть входити до складу 

жодної депутатської групи (фракції). 

Стаття 124. Депутатські групи (фракції) ради можуть формуватися і 

реорганізовуватися протягом повноважень ради відповідного скликання. 

Стаття 125. Депутатська група (фракція) реєструється радою на пленарному 

засіданні за поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), до якого 

додається підписане депутатами цієї групи (фракції) письмове повідомлення 

про сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, 

персонального складу та партійної належності членів групи (фракції) та 

депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію). 

Рішення про об’єднання депутатів у групу (фракцію) доводиться до відома 

депутатів головуючим під час пленарного засіданні ради. 

У раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної 

політичної партії, депутати від якої обрані до ради. 

Депутатська група (фракція) не може використовувати повну чи скорочену 

назву існуючої депутатської групи (фракції) ради. 

Стаття 126. Після реєстрації депутатської групи (фракції) на пленарному 

засіданні сесії головуючий інформує депутатів про сформування такої групи 

(фракції), її кількісний склад. В тому ж порядку повідомляється про зміни в 

складі депутатських груп (фракцій). 

Стаття 127. Діяльність депутатської групи (фракції) також припиняється у разі 

прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск 
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депутатської групи (фракції) чи після закінчення строку, на який депутати 

об’єдналися в депутатську групу (фракцію), або строку повноважень ради 

відповідного скликання. 

Стаття 128. Депутатські групи (фракції) можуть приймати участь в 

попередньому обговоренні кандидатур до складу виконавчого комітету ради, 

керівників інших органів ради, яких вона затверджує, розгляді питань, які 

виносяться на сесію, вносити відповідні пропозиції щодо рішень ради, мають 

гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного 

на пленарних засіданнях ради. Пропозиції груп (фракцій) носять 

рекомендаційний характер. 

Стаття 129. Голова депутатської групи (фракції) обирається депутатами, що 

входять до складу даної депутатської групи (фракції ) на зборах групи (фракції ) 

більшістю від загального складу групи (фракції ). 

Глава 3. Міський голова та секретар ради 

Стаття 130. Міський голова є головною посадовою особою територіальної 

громади міста, обирається нею на основі загального, рівного, прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на 

постійній основі. 

Стаття 131. Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, 

підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і 

відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради 

повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним 

органам виконавчої влади. 

Стаття 132. Міський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних 

засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 10 статті 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та 

очолює її як юридичну особу. 

Стаття 133. Повноваження міського голови визначені Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної 

громади і цим Регламентом. 

Стаття 134. Міський голова може в установленому Законом порядку зупинити 

дію рішень ради та її виконавчого комітету. 

Стаття 135. На міського голову поширюються повноваження та гарантії 

депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». 

При встановленні результатів голосування до загального складу ради 

включається голос міського голови, якщо він бере участь у пленарному 

засіданні ради, і враховується його голос. 

Стаття 136. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково 

в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Стаття 137. Секретар ради обирається за пропозицією міського голови з числа 

її депутатів не пізніше як на 2-й сесії на строк повноважень ради та працює в 

ній на постійній основі. 
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Стаття 138. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за 

пропозицією міського голови відбувається за рішенням ради, прийнятим 

шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради. 

Стаття 139. Повноваження секретаря ради визначені Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, цим 

Регламентом. 

Стаття 140. На міського голову та секретаря ради поширюються обмеження, 

визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

запобігання корупції». 

Глава 4. Постійні комісії ради 

Стаття 141. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і 

діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради 

визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положенням про постійні комісії ради та Регламентом. 

Стаття 142. Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії 

ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії 

за поданням міського голови та за згодою депутатів. 

Стаття 143. Кількісний склад комісії визначається радою, але на менше 3 

членів в кожній комісії. Комісії формуються по напрямках, визначених радою. 

В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано 

персональний склад. 

Стаття 144. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний 

радою, як за поданням міського голови, так і за пропозицією членів постійної 

комісії, в якій працює голова комісії. 

Голова постійної комісії може бути також відкликаний міською радою за його 

проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті. 

Стаття 145. Координує роботу постійних комісій ради секретар ради. 

Стаття 146. Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії 

формує голова комісії за поданням міського голови, секретаря ради, депутатів 

не пізніше, як за добу до засідання комісії. 

Стаття 147. Проєкти рішень ради з питань внесених на засідання постійних 

комісій приймаються, як правило, один раз. Для повторного розгляду питання 

виконавець викладає письмове обґрунтування необхідності розгляду та 

погоджує його з міським головою або секретарем ради і головою постійної 

комісії. 

Стаття 148. Порядок денний та регламент роботи постійної комісії 

затверджується на початку засідання більшістю голосів від загального складу 

постійної комісії. 

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради 

Стаття 149. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які 

обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно 

визначених радою питань, що належать до повноважень органів місцевого 

самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. 
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Стаття 150. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, 

вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини 

депутатів від загального складу ради. 

Стаття 151. Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не 

звільняє їх від роботи в постійних комісіях ради. 

Стаття 152. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як 

правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної 

комісії та залучені комісією для участі в її роботі, - спеціалісти, експерти, інші 

особи – не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її 

роботою. 

Стаття 153. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються 

з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї 

комісії, а також у разі прийняття повноважень ради, яка створила цю комісію. 

Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності ради 

Стаття 154. Рада, постійні та тимчасові контрольні комісії, депутатські групи 

та фракції ради проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують 

населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію 

наказів виборців. 

Стаття 155. Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації звіту 

засідань на офіційному веб-сайті https://pmr.gov.ua/, інших засобах масової 

інформації. В необхідних випадках, за рішенням ради, її засідання можуть 

транслюватись на площу перед приміщенням, де відбувається пленарне 

засідання ради. 

Стаття 156. Депутати для висвітлення позиції з того чи іншого питання, 

пов’язаного з їх депутатською діяльністю, не рідше одного разу на квартал 

мають гарантоване право виступу в інформаційному бюлетені ради. 

Підставою для такого виступу є письмове повідомлення на ім’я міського 

голови, яке надається не пізніше, ніж за 7 днів до дня оприлюднення інформації 

 

Розділ V. Формування виконавчих органів ради 

 

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради 

Стаття 157. Порядок формування виконавчих органів ради визначається 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Стаття 158. Міський голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів 

про кандидатів до складу виконавчого комітету, після чого проводить 

голосування по кожній кандидатурі окремо. 

Стаття 159. Міський голова мотивовано може зняти з розгляду запропоновану 

ним кандидатуру в будь-який момент, але до переходу ради до голосування 

щодо неї. 

Стаття 160. У разі, коли хтось з кандидатів до складу виконавчого комітету чи 

всі кандидатури не дістали підтримки, необхідної більшості депутатів, міський 

голова повторно вносить раді пропозиції щодо персонального складу 

виконавчого комітету чи окремих його членів. 
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Стаття 161. Головуючий надає пропозицію про обговорення та формування 

структури виконавчих органів ради і коли отримає підтримку більшості 

депутатів, голосування проводиться після обговорення. 

 

Розділ VI. Здійснення контролю 

 

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради 

Стаття 162. Рада відповідно до визначених Законом повноважень 

безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії) 

здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла. 

Стаття 163. Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії 

здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та 

чинним законодавством. 

Стаття 164. За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат 

ради та виконкому надає інформацію про хід виконання рішень та періодично 

інформує раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з 

контролю виконаних рішень. 

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради 

Стаття 165. Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється 

постійними комісіями ради. 

Стаття 166. Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого 

комітету ради визначається Регламентом виконавчого комітету ради. 

 

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. 

 

Пропозиції і зауваження депутата 

Стаття 167. Депутат має право звернутися з депутатським зверненням 

(викладеною в письмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії), вжити 

заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, пов’язаних з його депутатською 

діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та 

контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності, розташованих на території територіальної громади. 

Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у 

десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки 

порушених питань – не пізніш як у місячний строк, про що депутату 

зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього 

продовження. 

Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, 

керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано 

депутатське звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за 

п’ять календарних днів. 

Стаття 168. Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються 

на адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються в апараті ради. 
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Стаття 169. Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого 

звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб ради і її 

органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території 

територіальної громади, голови районної державної адміністрації, його 

заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання 

ради. 

Стаття 170. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів 

попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. 

Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. По 

ньому проводиться обговорення і приймається рішення. 

Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку 

денного. 

Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні ради 

головуючим. Міський голова доводить текст звернення до адресата. 

Стаття 171. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний 

дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені 

радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає 

рішення. 

Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні 

ради, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає 

не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто 

запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит 

радою, і вони або уповноважені ними особи мають право бути на цьому 

засіданні. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада 

приймає відповідне рішення. 

Стаття 172. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або 

передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її 

дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним 

і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, 

установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути 

ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати 

розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи 

висловили зауваження, а також відповідну раду. 

 

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань 

 

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням 

Стаття 173. На основі прогнозованого виконавчим апаратом ради розвитку 

соціально-економічного стану на наступний період, бюджетних запитів 

головних розпорядників коштів фінансове управління ради у відповідності із 

статтями 75, 76 Бюджетного кодексу України складає проект бюджету на 

наступний бюджетний період у місячний термін після отримання показників 
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міжбюджетних трансфертів, затверджених Верховною Радою України при 

прийнятті проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні. 

Стаття 174. Проєкт бюджету на наступний рік подається на розгляд 

виконавчого комітету. Схвалений проєкт бюджету виноситься на попередній 

розгляд постійних комісій ради. 

Стаття 175. З доповіддю на засіданнях всіх постійних комісій про проєкт 

бюджету виступає начальник фінансового управління або особа, яка виконує 

його обов’язки. На ознайомлення депутатів з проєктом бюджету дається не 

менше 10 днів. 

Стаття 176. Постійні комісії розглядають подані документи, після чого вони 

передають свої поправки до проєкту бюджету в постійну комісію з питань 

планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. 

Стаття 177. Якщо постійна комісія виносить пропозицію про збільшення 

видатків або скорочення доходів, вона зобов’язана запропонувати на ту ж саму 

суму коштів відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або 

скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії подають до кожної 

поправки письмове обґрунтування. 

Стаття 178. Постійна комісія з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій попередньо вивчає і розглядає на своєму 

засіданні поданий проєкт бюджету на наступний рік, а також розглядає 

поправки і пропозиції, які надійшли від інших постійних комісій ради. 

Постійна комісія готує висновки з розглянутих питань і спільно з фінансовим 

управлінням розробляє остаточний варіант проєкту рішення ради. Засідання 

проводиться не пізніше ніж за 2 дні до пленарного засідання ради. 

Фінансове управління ради готує таблицю про підтримані пропозиції депутатів, 

груп, фракцій та постійних комісій і перелік відхилених пропозицій до бюджету 

з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій. 

Стаття 179. На розгляд ради схвалений проєкт бюджету подається виконавчим 

комітетом. Співдоповідь з проєкту бюджету робить голова постійної комісії з 

питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку або 

призначений постійною комісією депутат, який входить до її складу. 

Стаття 180. Після обговорення проєкту бюджету, в якому обов’язково беруть 

участь представники від всіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, 

рада приймає рішення про затвердження бюджету. 

Стаття 181. Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює 

рада як безпосередньо, так і через постійну комісію з питань планування 

бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, інші постійні комісії 

ради можуть проконтролювати виконання статей бюджету відповідно до їх 

компетенції. 

Стаття 182. З додержанням вимоги частини 1 статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» фінансове управління щоквартально подає 

на розгляд ради письмові звіти про хід та результати виконання бюджету. 

Рішення про звіт приймається після його попереднього розгляду на засіданнях 

постійних комісій і виконавчого комітету ради. Порядок розгляду виконання 

бюджету аналогічний порядку підготовки бюджету на наступний рік. 
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Стаття 183. Після закінчення бюджетного року, виконавчий комітет подає на 

затвердження ради, не пізніше 1 кварталу поточного року, письмовий звіт про 

виконання бюджету за минулий рік. 

Стаття 184. Попередньо письмовий звіт розглядається постійними комісіями, 

які готують відповідні висновки і подають їх для узагальнення в постійну 

комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

Стаття 185. Постійна комісія з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій розглядає звіт про виконання бюджету за 

минулий рік, висновки інших комісій і спільно з фінансовим управлінням готує 

остаточний варіант проєкту рішення ради про затвердження звіту. 

Стаття 186. Після доповіді начальника фінансового управління ради та після 

інформації голови постійної комісії з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій про виконання бюджету і відповідей на 

запитання, рада приймає рішення щодо звіту про виконання бюджету. 

Стаття 187. У двомісячний термін після завершення першого, другого, 

третього кварталів та у тримісячний термін після завершення року на 

офіційному веб-сайті міської ради публікують квартальний чи річний звіт про 

хід і результати виконання бюджету. Звіт, що відповідає за формою 

затвердженому бюджету, подає до газети фінансове управління ради. Звіт про 

використання резервного фонду публікується окремо. 

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням 

Стаття 188. Формування програми соціально-економічного і культурного 

розвитку відбувається паралельно з підготовкою проєкту бюджету на 

наступний рік, виходячи з фінансових можливостей. 

Стаття 189. Проєкти програм складають виконавчі органи ради, до компетенції 

яких входить питання цільових програм. 

Стаття 190. Зазначені документи направляються для попереднього розгляду і 

підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям ради. 

Висновки, поправки і пропозиції з письмовим обґрунтуванням непрофільних 

постійних комісій в письмовій формі направляються в постійну комісію з 

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. 

Стаття 191. Постійна комісія з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій після надходження проєктів програм і 

пропозицій постійних комісій готує висновки щодо повноти фінансового 

обґрунтування і забезпечення програм, які приймаються. 

Стаття 192. Проєкт рішення ради про затвердження програм готують 

відповідні виконавчі структури ради спільно з профільними постійними 

комісіями. 

Стаття 193. Проєкти програм на розгляд ради подаються виконавчим 

комітетом, а співдоповіді роблять голови відповідних постійних комісій. 

Після обговорення програм, в якому в обов’язковому порядку беруть участь 

представники від усіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада 

приймає рішення про затвердження цих програм. 
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Стаття 194. В разі незатвердження радою програми, вона відправляється в 

постійні комісії і виконком на доопрацювання. 

Стаття 195. Протягом поточного року до програми соціально-економічного і 

культурного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і 

доповнення на основі спільно прийнятого рішення виконавчого комітету і 

постійної комісії з питань планування бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій:з наступним затвердженням радою. 

Стаття 196. Контроль за ходом виконання програми соціально-економічного і 

культурного розвитку, інших цільових програм рада здійснює як 

безпосередньо, заслуховуючи інформації, звіти відповідних виконавчих органів 

з цих питань, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції. 

Стаття 197. Виконання програми соціально-економічного і культурного 

розвитку, інших цільових програм розглядається радою періодично, але не 

рідше як два рази на рік, інших цільових програм, не рідше одного разу на рік. 

Стаття 198. Виконання програм і прийняті радою рішення з цього приводу 

підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті ради https://pmr.gov.ua/ як 

звіт перед територіальною громадою. 

Глава 3. Дострокове припинення повноважень міського голови 

Стаття 199. Підставами для розгляду питання про дострокове припинення 

повноважень міського голови за порушення ним Конституції або законів 

України, прав і свобод громадян, незабезпечення здійснення наданих йому 

повноважень є наявність рішень суду про визнання розпоряджень, дій чи 

бездіяльності місьського голови незаконними. 

Стаття 200. Питання про дострокове припинення повноважень міського голови 

можуть винести на розгляд ради не менш як половина депутатів від загального 

складу ради. Ініціатори подають обґрунтовану заяву в письмовій формі, 

завірену власноручними підписами. 

Стаття 201. В цьому випадку сесія ради скликається на вимогу групи 

депутатів, яка ініціює дострокове припинення повноважень міського голови, і є 

правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь не менше 2/3 

депутатів від загального складу ради. 

Стаття 202. Під час розгляду цього питання сесію відкриває і веде секретар 

ради, а в його відсутності – призначений сесією депутат. 

Стаття 203. Доцільність розгляду радою питання про дострокове припинення 

повноважень міського голови попередньо розглядається постійними комісіями 

ради, виконавчим комітетом, виконавчими органами ради з обов’язковим 

прийняттям обґрунтованого рішення. 

Стаття 204. Рішення про дострокове припинення повноважень міського голови 

приймається таємним голосуванням після обговорення цього питання на сесії 

ради не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. 

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата 

Стаття 205. Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття 

рішення ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними 

документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі: 
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1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус 

депутатів місцевих рад» порядку; 

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання 

за межі України; 

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з 

Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» 

не сумісне з виконанням депутатських повноважень; 

4) обрання його депутатом до іншої місцевої ради; 

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його 

засуджено до позбавлення волі; 

7) його смерті. 

Стаття 206. Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за 

рішенням ради у зв’язку з отриманням радою: 

1) копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким 

депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі; 

2) особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень. При 

цьому рада, за поданням постійної комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції розглядає 

відповідний вирок суду або заяву депутата на черговій сесії і приймає рішення 

про припинення повноважень депутата. 

Стаття 207. Достроково повноваження депутата припиняються також у 

випадку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», коли достроково припиняє своє повноваження рада. 

Стаття 208. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини 

пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, 

невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів 

рада може, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про 

відкликання такого депутата. 

Відкликання депутата виборцями проводиться у порядку, встановленому 

Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до 

підстав, викладених у статті 37 вказаного Закону. 

Стаття 209. Про прийняте рішення щодо дострокового припинення 

повноважень депутата рада повідомляє виборців відповідного виборчого округу 

через засоби масової інформації. 

 

Розділ IX. Заключні положення 

 

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього 

Стаття 210. Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про 

його затвердження. 

Стаття 211. Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до 

Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше 

ніж на 5 день після їх прийняття. 
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Стаття 212. Постійна комісія ради з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції готує та 

узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на 

розгляд ради. 

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради 

Стаття 213. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та 

її органів забезпечується апаратом ради та загальним відділом. 

Керівництво апаратом ради та виконкому здійснює міський голова. 

  

Секретар міської ради                                                   Галина ГАЄВСЬКА 
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