
Порядок денний
 

Позачергової 17 сесії 8 скликання
 

Перечинської міської ради 

 

538. Про засудження російської агресії та підтримку цілісності і 

незалежності України. 

539. Про прийняття майна в комунальну власність, передачу його 

в оперативне управління та на баланс. 

540. Про передачу майна з балансу КНП «Перечинський центр 

первинної Медико-санітарної допомоги» Перечинської міської 

ради. 

541. Про скасування рішення 3 пленарного засідання 8 сесії  №311 

від 23.09.2021 року 

542. Затвердження інвестиційного договору. 

543. Про створення та затвердження Положення про структурний 

підрозділ пришкільний дитячий табір «Лідер» з цілодобовим 

перебуванням при Перечинському ліцеї Перечинської міської 

ради Закарпатської області 

544. 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 року) 

545. Різне.  
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергове засідання 

17 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  28 квітня 2022 року № 538 

          м.Перечин 

 

Про засудження російської агресії  

та підтримку цілісності і незалежності України 

 

Керуючись частиною другою статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи постанову Верховної Ради України від 

14 квітня 2022 року №2188-IX «Про Заяву Верховної Ради України «Про 

вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 265-р «Про 

затвердження плану дій органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування під час збройної агресії Російської Федерації проти України» 

та у зв'язку з цілеспрямованою військовою агресією Російської Федерації проти 

України, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Засудити збройну агресію Російської Федерації проти України та 

підтримати непорушність територіальної цілісності і незалежності України 

(текст додається) 

2.Рішення опублікувати на офіційному сайті Перечинської міської ради 

Закарпатської області. 

3.Підтримати постанову Верховної Ради України від 14 квітня 2022 року 

№2188-IX «Про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською 

Федерацією геноциду в Україні». 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Г. ГАЄВСЬКУ. 

 

 

Міський голова                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 

 

  



Додаток 1 

До рішення  

від 28 квітня 2022 року № 538 

 

Заява Депутатів Перечинської міської ради щодо засудження збройної 

агресії Російської Федерації проти України та підтримки непорушності 

територіальної цілісності і незалежності України 

 

 Ми, депутати Перечинської міської ради категорично засуджуємо 

розпочате Російською Федерацією 24.02.2022 року воєнне вторгнення в 

Україну. Це акт агресії відносно нашої держави, який демонструє повну зневагу 

до міжнародного права і суверенітету України. Цю війну на незалежну, мирну 

та демократичну країну засудив весь цивілізований світ, який став свідком 

страшних злочинів,скоєними російськими окупантами. Російська воєнна агресія 

приносить страждання та руйнування, ставить під загрозу життя незліченної 

кількості українців. Злочини російських окупантів є масовими та базуються не 

на військовій необхідності, а на ґрунті ненависті до всього українського. Це 

військовий злочин проти людства та геноцид українського народу. 

 

 Віримо, що міжнародне правосуддя буде здійснено, а винні у злочинах 

скоєних в Україні будуть обов’язково покарані. 

 

Ми, депутати Перечинської міської ради закликаємо до єднання усіх 

українців, наполягаємо на посиленні політико-дипломатичного і санкційного 

тиску на державу-окупанта, до повного припинення нею збройної агресії  та 

відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її 

міжнародно визначених державних кордонів. 

 

Ми також висловлюємо вдячність тим державам, лідери яких не лише 

заявили про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, але й 

конкретними справами довели і продовжують доводити прихильність до 

міжнародного права та демократичних цінностей. 

 

Віримо у всіх наших захисників, у силу духу і героїзм українського 

народу. 

 

Україна і далі впевнено крокуватиме своїм шляхом у майбутнє у колі 

демократичних держав, зокрема у ЄС та НАТО. 

 

Слава Україні! Героям слава! 

 

Депутати Перечинської міської ради 

 

Міський голова                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 
  



пожеж                                                                        у  

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергове засідання 

17 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  28 квітня 2022 року № 539 

        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 ТзОВ «Діеффеджі» індивідуальне визначене майно, згідно 

додатку 1 до даного рішення  в комунальну власність Перечинської 

територіальної громади з одночасною передачею в оперативне управління  

та на баланс КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради 

Закарпатської області.  

2. КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської 

області здійснити заходи щодо взяття в оперативне управління та на баланс 

майна визначеного п.1 ( додаток 1) даного рішення. 

3. Прийняти від центра гуманітарної допомоги індивідуальне визначене 

майно, згідно додатку 2 до даного рішення  в комунальну власність 

Перечинської територіальної громади з одночасною передачею в 

оперативне управління та на баланс КНП «Перечинська лікарня» 

Перечинської міської ради Закарпатської області.  

4. КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської 

області здійснити заходи щодо взяття в оперативне управління та на баланс 

майна визначеного п.3 ( додаток 2) даного рішення. 

5. КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської 

області передати генератор в кількості 1 шт Генератор Einhell TC-PG 

25/1/ES  в оперативне управління на баланс відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради (начальник Барзак О.І.). 

6. Прийняти  від ГО « Волонтери Закарпаття» індивідуальне визначене майно, 

згідно додатку 3 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. 



7. 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.6 ( додаток 3) даного рішення.  

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (голова Кравець В.В.). 

 

Міський голова                                                                 Іван ПОГОРІЛЯК  



Додаток 1 

До рішення 

від 28 квітня 2022 року № 539 

 

Перелік індивідуально визначеного майна, що передається  

 

№ 

з/п 

Назва майна та 

модель 

К-ть 

(шт) 

Всього 

1 Апарат УЗД ( 

Ultrasound apparatus 

CHISON EC05-2) 

1 1 

2 Зонд для УЗД 

(Ultrasonic probe 

CONVEX 3.5 мГц 

1/2/3/4/5/6) 

1 1 

3 Зонд лінійний для 

УЗД (Linear ultrasonic 

probe 5,3-10 мГц 

1/2/3/4/5/6 ) 

1 1 

4 Електрохірургічний 

апарат – 

електрокоагулятор 

(Electrocoagulator 

DIATERMO MB 200D 

– мого-біполярний 200 

Вт) 

1 1 

5  “P16”Монітор  

(Monitor GIMA BM3 

PRO – SpO2 +ЕКГ+ 

NIBP+TEMP+RE) 

1 1 

6 “P16” пульсксиметр 

OXI 110 

1 1 

7 Апарат  ЕКГ 

сенсорний  

кольоровий екран 

1 1 

8 Термопапір для ЕКГ 

100 х 20 мм в рулонах, 

упаковка 10 шт 

1 1 

 Всього  8 

 

Секретар міської ради                                                   Галина ГАЄВСЬКА 

  



Додаток 2 

До рішення  

від 28 квітня 2022 року № 539 

 

Перелік індивідуально визначеного майна, що передається  

 

№ Назва майна та 

модель 

К-ть 

(шт) 

Всього 

1 Генератор Einhell TC-

PG 25/1/ES 

1 1 

2 Генератор Honda 

Engine Assembli 

2006/42/EC 

1 1 

3 Генератор Heren 6300 

W 

1 1 

Всього 3 

 

Секретар міської ради                                                   Галина ГАЄВСЬКА 

 

 

 

 

  



Додаток 3 

до рішення 

від 28 квітня 2022року №539 

 

Перелік індивідуально визначеного майна, що передається  

 

№ 

з/п 

Назва майна та 

модель 

К-ть 

(шт) 

Вартість 

за одиницю 

(грн.) 

Всього (грн.)  

1 Водонагрівач Gorenje 

GBF 80|UA 

4 6070,00 24280,00 

2 Морозильна камера 

Beko RFNE 290L21 W  

4 13183,00 52732,00 

3  Мікрохвильова піч  

PRIME Technics 

PG2003w 

4 2491,00 9964,00 

4 Чайник PRIME 

Technics PKG 1702 W  

4 572,00 2288,00 

5 Холодильник Atlant 

MXM-2835.55 

3 10166,00 30498,00 

 Всього 19  119762,00 

 

 

Секретар міської ради                                                Галина ГАЄВСЬКА 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергове засідання 

17 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  28 квітня 2022 року № 540  

         м.Перечин 

 

Про передачу майна з балансу 

КНП «Перечинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»  

Перечинської міської ради 

 

Керуючись частиною другою статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з підвищення ефективності використання майна 

комунальної власності міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. КНП «Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Перечинської міської ради передати на баланс Перечинської міської ради 

Закарпатської області конвектори газові згідно додатку 1 до даного рішення  

по акту прийому-передачі. 

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

земельних відносин, архітектури, містобування та житлово-комунального 

господарства(голова Баєв Є.О.) 

 

 

Міський  голова                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 

  



Додаток 1 

До рішення 

від 28 квітня 2022 року № 540 

 

Перелік необоротних активів, що передаються. 

 

 

№ 

п/п 

Найменування активу К-ть 

(шт) 

Вартість 

за одиницю 

(грн.) 

Всього 

(грн.) 

Рах. 

1 Конвектор газовий 

АКОГ-3 

2 3980,00 7960,00 112 

Всього по рахунку 112 7960,00  

 

 

Секретар міської ради                                                   Галина ГАЄВСЬКА 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергове засідання 

17 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  28 квітня 2022 року № 541  

         м.Перечин 

 

Про скасування рішення 3 пленарного 

засідання 8 сесії №311 від 23.09.2021 року 

 

 Відповідно до статті Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновки  постійної депутатської комісії міської ради з 

питань земельних відносин, архітектури, містобування та житлово-

комунального господарства , міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Скасувати рішення 3 пленарного засідання 8 сесії  Перечинської міської 

ради 8 скликання №311 від 23.09.2021 року « Про затвердження продажу 

права власності шляхом проведення земельних торгів у формі аукціону на 

земельну ділянку площею 0,4231 га за кадастровим номером 

2123210100:01:004::0333». 

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

земельних відносин, архітектури, містобування та житлово-комунального 

господарства(голова Баєв Є.О.) 
 

 

Міський  голова                                                                        Іван ПОГОРІЛЯК 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергове засідання 

17 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  28 квітня 2022 року № 542  

         м.Перечин 

 

Про затвердження інвестиційного договору 

 

Керуючись частиною другою статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист  № 26/04-22 від 26 

квітня 2022 року ТОВ « Київ буддевелопмент», Закон України «Про 

інвестиційну діяльність», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити інвестиційний договір згідно додатку 1 до даного рішення. 

2. Доручити міському голові  укласти інвестиційний договір з  ТОВ 

«Київбуддевелопмент»  враховуючи п. 1 даного рішення. 

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

земельних відносин, архітектури, містобування та житлово-

комунального господарства(голова Баєв Є.О.) 

 

 

Міський  голова                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 

  



Додаток 1 

До рішення  

від 28 квітня 2022 року № 542 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР № 

м. Перечи _______ 2022 року 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КИЇВБУДДЕВЕЛОПМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи: 

41147796, яке зареєстроване за адресою: 03087, Україна, місто Київ, вулиця 

Іскрівська, будинок 1, квартира 13, іменоване далі «Інвестор», в особі 

директора Леськіва Євгена Сергійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї 

сторони, та ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ, ідентифікаційний код юридичної особи: 04351274, яка 

зареєстрована за адресою: Україна, 89200, Закарпатська обл., Перечинський 

р-н, місто Перечин, площа Народна, будинок 16, іменована далі 

«Землевласник», в особі міського голови Погоріляка Івана Михайловича, 

який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з другої сторони, які спільно за текстом іменуються Сторони, уклали цей 

Договір про наступне: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

 1.1 У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в наступному 

значенні: 

 1.1.1 Об'єкт будівництва – житлові будинки, допоміжні приміщення для 

їх обслуговування, які будуть зводитися Інвестором на земельних ділянках 

кадастрові номери: 2123283601:01:001:0061 (площа 1,9000 га.), 

2123283601:01:001:0062 (площа 1,9000 га.), що знаходяться за адресою: с. 

Сімер, урочище «Вусяниця» на території Перечинської ТГ та на земельних 

ділянках кадастрові номери: 2123210100:01:004:0333 (площа 0,4231 га.), 

2123210100:01:004:0334 (площа 1,0055 га.), що знаходиться за адресою: м. 

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

 1.1.2 Об'єкт інвестування - визначені Договором об'єкти нерухомого 

майна, які Інвестор отримує у приватну власність після внесення Інвестиції, 

завершення будівництва і введення об'єкту в експлуатацію. 

 1.1.3 Інвестиція - майнові та інтелектуальні цінності, що спрямовуються 

на створення об’єктів будівництва з метою отримання певної вигоди та/або 

досягнення певного соціального ефекту. 

 1.1.4. Земельні ділянки - земельні ділянки кадастрові номери: 

2123283601:01:001:0061 (площа 1,9000 га.), 2123283601:01:001:0062 (площа 

1,9000 га.), що знаходяться за адресою: с. Сімер, урочище «Вусяниця» на 

території Перечинської ТГ та земельні ділянки кадастрові номери: 

2123210100:01:004:0333 (площа 0,4231 га.), 2123210100:01:004:0334 (площа 

1,0055 га.), що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. М. Кулі (вул. 

Колгоспна), які знаходяться у власності в Перечинської ТГ та які передаються в 



користування Інвестору з метою розміщення на них Об’єктів будівництва. 

 1.1.5 Землекористувач та Інвестор спільно виступають замовниками 

будівництва об'єкту, а Інвестор організовує інвестування будівництва 

Об'єкту, зокрема шляхом виконання зобов'язань, визначених цим Договором. 

 1.1.6 Інвестор - є забудовником земельної ділянки, подальшим 

замовником будівництва під час введення Об'єкту до експлуатації та набувачем 

права власності на новозбудований об'єкт. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 2.1 Предметом цього Договору є інвестиційна участь Інвестора у 

будівництві Об'єкту з отриманням у приватну власність Інвестора 

відповідного нерухомого майна на умовах і в порядку, передбачених 

Договором. 

 2.2 За цим Договором Землекористувач зобов'язується передати Інвестору 

право на будівництво Об'єкту, введення його в експлуатацію та оформлення 

права власності. 

 2.3 Інвестор зобов'язуються забезпечити інвестування Об'єкту 

шляхом здійснення інвестиційних внесків (попередньої оплати вартості 

Об'єкту), будівництво Об'єкту, його введення в експлуатацію та оформлення за 

собою права власності. 

 2.4 За умови виконання Інвестором узятих за цим Договором зобов'язань 

Інвестор отримує у приватну власність збудоване нерухоме майно (Об’єкти 

інвестування) на відповідних Земельних ділянках. 

 2.5 Сторони визначили, що Інвестор оформлює право приватної власності 

на Об'єкт будівництва згідно з умовами цього Договору і чинного 

законодавства України, а Землекористувач забезпечує Інвесторів всією 

необхідною для цього документацією й інформацією. 

 2.6. Сторони погодили, що Землевласник повинен сприяти Інвестору в 

належному юридичному оформленню земельних ділянок, шляхом їх передачі в 

користування для будівництва. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВАРТІСТЬ ОБ'ЄКТУ БУДІВНИЦТВА 

 3.1 Об'єкти будівництва мають наступні характеристики: 

 Житлові будівлі малоповерхового типу, будівництво яких 

дозволяється на відповідних Земельних ділянках та/або території, що 

зводяться Інвестором та/або залученими їм особами, фактична загальна площа 

визначається за результатами проведення технічної інвентаризації Об'єкту 

після завершення будівництва та здачі його в експлуатацію; 

3.2 Проєкт Об’єктів будівництва буде затверджений Сторонами після 

його розроблення Інвестором та/або залученими ним особами, 

шляхом підписання відповідної додаткової угоди. 

 

4. ПОРЯДОК ІНВЕСТУВАННЯ ОБ’ЄКТУ БУДІВНИЦТВА ТА 

РОЗРАХУНКІВ 

 



 4.1. Інвестування будівництва Об'єкту зі сторони Землевласника 

здійснюється виключно шляхом передачі Земельних ділянок в користування 

Інвестору та нефінансовому сприянні в реалізації проєкту будівництва Об’єктів. 

 4.2. Інвестування будівництва Об’єкту зі сторони Інвестора здійснюється 

шляхом його повного фінансування з власних фондів та/або з залучених 

грошових коштів третіх осіб, а також шляхом вкладення власних 

інтелектуальних ресурсів. 

 4.3. За виконання функцій Землевласника, Землевласник отримує у 

розпорядження (власність) частину Об’єктів будівництва, пропорційну 

вартості Земельних ділянок, але не більше ніж __% від загальної частини 

Об’єктів будівництва. 

 4.4. За виконання функцій Інвестора, Інвестор отримує у розпорядження 

(власність) усі Об’єкти будівництва (Об’єкти інвестування), окрім тих, які 

мають бути передані Землевласнику. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 5.1 Землевласник бере на себе зобов'язання: 

 5.1.1. Забезпечити виконання обов'язків землевласника земельної 

ділянки, на якій будується Об'єкт будівництва. 

 5.1.2.Повідомляти Інвестора про всі обставини, які впливають 

виконання Договору, ускладнюють або унеможливлюють їх виконання. 

 5.1.3. Після приймання Об'єкту будівництва в експлуатацію сприяти 

Інвестору в оформленні права приватної власності Інвестора на відповідне 

нерухоме майно - Об'єкта інвестування. 

 5.1.4 Для належного виконання цього Договору Землевласник забезпечить: 

 - отримання технічних умов на підключення об'єктів будівництва до 

інженерної інфраструктури, що передбачають точки підключення на кордоні 

ділянки забудови, і їх підключенні до існуючих інженерних мереж (за 

рахунок Інвестора); 

 - отримання дозволу на знесення споруд та зелених насаджень на 

майданчику будівництва; 

 - отримання дозволу на виконання виносу мереж з під плями забудівлі; 

 - надання місць підключення в необхідному обсязі, всіх ресурсів на 

майданчику будівництва об'єкту; 

 - отримання дозволу на улаштування трансформаторних підстанцій на 

кордоні ділянки забудови в терміни, визначені графіком будівництва об'єкта; 

- сприяння в узгодженні проекту будівництва; 

5.2 Інвестор бере на себе зобов'язання: 

 - розробки і узгодження проекту будівництва та кошторису витрат на 

виконання будівельно-монтажних робіт з урахуванням діючих стандартів; 

 - наявності фінансових ресурсів в розмірі кошторисної вартості 

будівництва об'єкта, виконати поетапне фінансування робіт з проектування та 

будівництва Об’єктів будівництва; 

 - виконання оформлення дозвільних документів, необхідних для початку 

будівництва об'єктів нерухомості (отримати містобудівні умови і обмеження, 



технічні умови на підключення до інженерної інфраструктури, дозвіл на 

виконання будівельних робіт і т.п.); 

 - виконання всього комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва 

Об’єктів будівництва у відповідності з будівельними нормами і затвердженого 

проекту; 

- здійснення заходів щодо дотримання на об'єктах будівництва вимог пожежної 

безпеки, охорони навколишнього середовища, правил техніки безпеки та 

охорони праці, з охорони і утримання будівельного майданчика у 

відповідності до санітарних норм; 

- виконання комплексу заходів щодо передачі об'єкта будівництва в 

експлуатацію; 

- функціонування Об’єктів будівництва після введення в експлуатацію. 

 5.3 Інвестор має право: 

 5.3.1. вимагати від Землекористувача належного виконання зобов'язань за 

цим Договором; 

 5.3.2. отримати в постійне/строкове користування та/або в власність 

Земельні ділянки; 

 5.3.3. на відшкодування збитків з боку Землевласника у випадку 

невиконання та/або неналежного виконання ним своїх обов’язків за цим 

Договором. Відповідні збитки повинні бути підтверджені документально. 

 

 6. ПОРЯДОК БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТУ 

 6.1 Будівництво Об'єкта здійснюється на підставі затвердженої в 

установленому порядку проектно-кошторисної документації, отриманого в 

установленому порядку документу на початок виконання будівельних робіт, 

що визначені будівельними нормами та правилами для даного виду 

будівництва. 

6.2 Запланований термін здачі Об'єкту в експлуатацію - до ________ 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 7.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим 

Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 

України та цим Договором. 

 7.2 За порушення своїх зобов’язань за цим Договором Землевласник 

несе матеріальну відповідальність перед Інвестором та обов’язок щодо 

компенсації усіх інвестицій, що були внесені Інвестором на виконання умов 

цього Договору. 

 7.2.1. У випадку настання обставин, що визначені в п. 7.2. Договору, 

Інвестор залучає незалежну організацію з оцінки внесених ним інвестицій та 

завданих йому збитків невиконанням Землевласником умов цього Договору. 

По результатам відповідного висновку незалежної організації, Інвестор 

направляє відповідний висновок разом із претензією Землевласнику. 

Землевласник протягом 5 (п’яти) робочих днів зобов’язаний компенсувати 

відповідні кошти та/або оскаржити даний висновок та залучити власну 

незалежну організацію. 

 7.3 У разі виникнення спірних ситуацій, пов'язаних з виконанням цього 

Договору, Сторони зобов'язуються докласти всіх сил для їх досудового 



врегулювання шляхом переговорів. 

 7.4 Якщо Сторонам на стадії досудового врегулювання спору не 

вдасться знайти взаємоприйнятне рішення шляхом переговорів, спір 

передається на рішення до суду за місцезнаходженням Інвестора. 

 

8. ІНШІ УМОВИ 

 8.1 Договір набуває чинності з моменту підписання та дії до повного 

виконання зобов'язань. 

Зміни та доповнення до цього Договору будуть вважатися чинними, якщо вони 

укладені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками 

Сторін. 

 8.2 Всі повідомлення (пропозиції) за цим Договором будуть 

вважатися здійсненими (направленими) належним чином, якщо вони 

викладені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом 

та/або вручені особисто Стороні-одержувачу. Датою отримання таких 

повідомлень (пропозицій) буде вважатися дата їх особистого отримання 

Стороною-одержувачем або дата поштового штемпеля відділення зв'язку на 

конверті за місцезнаходженням Сторони-одержувача. 

 8.3 Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру 

фіктивного та удаваного правочину 

 8.4. Сторони погоджуються вчиняти такі дії та складати такі документи, 

які хоч і не передбачені прямо Договором, але можуть бути необхідні для 

досягнення цілей цього Договору, виконання зобов'язань за цим Договором та 

реалізації прав, передбачених цим Договором 

 8.5 У разі якщо будь-яка умова цього Договору виявиться 

незаконною або такою, що її неможливо виконати, однак ця обставина не 

потягне за собою неможливість виконання Договору в цілому, інші умови 

договору зберігають чинність. У цьому разі Сторони докладуть зусилля 

добросовісно замінити умову, яка виявилась незаконною або такою, що її 

неможливо виконати. 

 8.6. З усіх питань, які не врегульовані цим Договором, Сторони 

керуються чинним законодавством України. 

 
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 ІНВЕСТОР: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КИЇВБУДДЕВЕЛОПМЕНТ» 

Україна, 03087, місто Київ, вулиця Іскрівська, 

будинок 1, квартира 13 
адреса для листування: 01014, місто Київ, 

вулиця Болсуновська, будинок 4, офіс 2 

код ЄДРПОУ 41147796 
р/р 613052990000026003016203824 

у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 
МФО 305299 

Директор 

  ЗЕМЛЕВЛАСНИК: 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Україна, 89200, Закарпатська обл., Перечинський 
р-н, місто Перечин, площа Народна, будинок 16 

код ЄДРПОУ 04351274 

р/р _________________________________ 
у банку _____________________________, 

МФО __________ 

Міський голова 

___________________________/ Є.С. Леськів /  ___________________________/ І.М. Погоріляк 

/ 

 



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергове засідання 

17 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  28 квітня 2022 року № 543  

         м.Перечин 

 

Про створення та затвердження Положення про  

структурний підрозділ пришкільний дитячий 

табір «Лідер» з цілодобовим перебуванням 

при Перечинському ліцеї Перечинської 

міської ради Закарпатської області  

 

Керуючись частиною другою статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
 

1.  Сворити структурний підрозділ пришкільний дитячий табір «Лідер» з 

цілодобовим перебуванням при Перечинському ліцеї Перечинської 

міської ради Закарпатської області. 

2. Затвердити Положення про структурний підрозділ пришкільний дитячий 

табір «Лідер» з цілодобовим перебуванням при Перечинському ліцеї 

Перечинської міської ради Закарпатської області згідно додатку 1 до 

даного рішення. 

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (голова Кравець В.В.). 

 

 

Міський  голова                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 

  



Затверджено  

Рішенням 

Перечинської міської ради  

Від 28 квітня 2022 року № 543 
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І. Загальні положення  

 

1.1 Структурний підрозділ пришкільний дитячий табір «Лідер» з 

цілодобовим перебуванням при Перечинському ліцеї Перечинської міської 

ради Закарпатської області (далі – пришкільний дитячий табір) є тимчасово 

діючим пристосованим закладом, може працювати як у канікулярний період так 

і під час навчального процесу, призначений для відпочинку та розвитку дітей, 

має матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання 

послуг з відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів 

надання послуг з відпочинку дитячим закладом відпочинку, в якому 

перебувають діти територіальної громади, а також можуть відпочивати діти з 

інших ТГ. Діти беруть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих, 

розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, набувають досвіду 

громадської діяльності та спілкування з однолітками з різних регіонів України. 

1.2. Пришкільний дитячий табір з цілодобовим перебуванням 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради Закарпатської області не має 

статусу юридичної особи та є структурним підрозділом Перечинського ліцею 

Перечинського ліцею  Перечинської міської ради, здійснює свою діяльність 

відповідно до законодавства України, Статуту Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради та цього Положення. 

1.3. Пришкільний дитячий табір у своїй діяльності керується 

Конституцією, Законами  України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про оздоровлення і відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», 

іншими законами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

іншими нормативно-правовими актами, Типовим положенням про дитячий 

заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 квітня 2009 року №422 (далі – Типове положення), 

наказом Міністерства України у справах молоді та спорту від 13.08.2009 № 

2881 «Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та 

відпочинку дітей» та цим Положенням. 

1.4. Найменування закладу: 

повне найменування українською мовою: Структурний підрозділ 

пришкільний дитячий  табір  «Лідер» з цілодобовим перебуванням при 

Перечинському ліцеї Перечинської міської ради Закарпатської області; 

скорочене найменування: Пришкільний дитячий табір.  

1.5. Адреса місцезнаходження: 89200,  вул. Ломоносова, 1, м. Перечин, 

Ужгородського району Закарпатської області, територія Перечинського ліцею. 

 

ІІ. Організаційно-правові засади діяльності пришкільного  

дитячого табору  

2.1. Заклад утворений базі закладу загальної середньої освіти - 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради з урахуванням соціально-

економічних, національних, культурно-освітніх, творчих та спортивних потреб 

дітей. 

2.2. Пришкільний дитячий табір може працювати як у канікулярний період 

так і у період навчального року, з можливістю встановлення періодів змін. 



2.3. Пришкільний дитячий табір приймає дітей віком від 7 до 18 років, які 

перебувають у зазначеному закладі самостійно. Приймання дітей до 

Пришкільного дитячого табору здійснюється з урахуванням віку та стану 

здоров’я дитини. 

2.4. Орган управління - відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради - забезпечує функціонування пришкільного дитячого 

табору, комплектування інвентарем, технічним та іншим обладнанням 

відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку 

дітей.  

 

ІІІ. Порядок прийому дітей до пришкільного дитячого табору 

 

 3.1. Керівники закладів загальної середньої освіти, що здійснюють 

діяльність на території Перечинської ТГ, із врахуванням пропозицій 

Перечинської міської ради формують базу даних дітей відповідних пільгових 

категорій,  які потребують оздоровлення та відпочинку в таборі з цілодобовим 

перебуванням, і керуються цими даними при складанні списків дітей на 

оздоровлення у таборі відповідно до заяв батьків (осіб, які їх замінюють). 

Орган управління узагальнює списки дітей, бажаючих відпочити та 

оздоровитись в таборі з цілодобовим перебуванням, здійснює контроль за 

направленням дітей в табір.   

3.2. До дитячого закладу з цілодобовим перебуванням за рахунок коштів 

міської ради або з інших джерел, не заборонених законодавством безоплатно, 

можуть прийматись: 

діти з інвалідністю; 

діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф;  

діти з багатодітних сімей;  

діти з малозабезпечених сімей; 

діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під 

час виконання службових обов’язків, у тому числі дітей журналістів, які 

загинули під час виконання службових обов’язків;  

діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;  

діти, які перебувають на диспансерному обліку; 

талановиті та обдаровані діти ‒ переможці міжнародних, всеукраїнських, 

обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 

спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; 

діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; 

дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села; 

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 ‒ 21 

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

соціального захисту»; 

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

антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73


помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 

збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період 

участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;  

діти із числа внутрішньо переміщених осіб; 

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;  

рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в 

одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;  

діти, взяті на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у 

складних життєвих обставинах;  

діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 

час масових акцій громадянського протесту;  

діти-сироти;  

діти, позбавлені батьківського піклування. 

3.3. До пришкільного табору  діти можуть прибувати з батьками або 

іншими законними представниками чи у складі груп з особами, які їх 

супроводжують. 

3.4. Приймання дітей до Дитячого закладу здійснюється з урахуванням 

того, що за рахунок бюджетних коштів дитина має право на перебування у 

дитячому закладі оздоровлення та відпочинку один раз на рік та за наявності 

медичної довідки встановленого зразка, затвердженої МОЗ. 

Вартість перебування дітей у таборі з цілодобовим перебуванням за 

рахунок коштів міської ради, визначається, виходячи з тривалості оздоровчої 

зміни та вартості харчування дітей.  

При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та 

відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне 

становище сім'ї, у якій вона виховується. 

3.5. З урахуванням віку та інтересів дітей у Дитячому закладі можуть 

створюватися групи (загони), наповнюваність яких визначається типовими 

штатними нормативами та державними санітарними правилами і нормами 

улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих закладів. 

3.6. Оздоровчо-виховний процес та процес відпочинку в пришкільному 

таборі здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів і 

здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я.  

3.7. Відрахування дитини з пришкільного дитячого табору здійснюється 

за бажанням батьків або інших законних представників чи на підставі 

медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її 

перебування в пришкільному дитячому таборі.  

Негайне відрахування дитини з пришкільного дитячого табору та 

відправлення до місця постійного проживання здійснюється за рахунок батьків 

або інших законних представників на підставі рішення педагогічної ради  



закладу в разі неодноразового та/або грубого порушення вимог внутрішнього 

розпорядку пришкільного дитячого табору. 

 

ІV. Організація оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку, 

харчування та медичного обслуговування  

в Пришкільному дитячому таборі 

 

4.1. Працівники Пришкільного дитячого табору відповідно до своїх 

функціональних повноважень несуть відповідальність за збереження життя та 

здоров’я дітей, які перебувають у ньому. 

4.2. Надання дітям та працівникам пришкільного дитячого табору 

медичної допомоги на долікарському етапі та лікування здійснюється 

медичними працівниками закладу. 

Надання дітям та працівникам закладу невідкладної медичної допомоги, 

зокрема стаціонарної, здійснюється медичними закладами. 

4.3. Споруди, будівлі та інші приміщення пришкільного дитячого табору  

повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної 

безпеки. 

У кожному приміщенні на видному місці розміщується план евакуації в 

разі пожежі чи стихійного лиха, затверджений директором закладу. 

4.4. Пришкільний дитячий табір забезпечує збалансоване харчування 

дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку, із дотриманням вимог 

щодо якості та безпеки продукції, визначених нормативними документами. 

4.5. Пришкільний дитячий табір може організовувати роботу гуртків, у 

тому числі спортивних, груп та інших творчих об’єднань за межами закладу в 

місцях, призначених для перебування дітей (спортивні бази, стадіони тощо). 

4.6. У пришкільному дитячому таборі створюються безпечні умови 

перебування дитини, забезпечується охорона її життя і здоров’я, особистого 

майна, надання медичної допомоги, організація змістовного дозвілля тощо. 

4.7. Заклад може організовувати проведення на своїй базі виробничої та 

педагогічної практики студентів професійно-технічних і вищих навчальних 

закладів. 

V. Управління та кадрове забезпечення пришкільного дитячого 

табору  

 

5.1. Пришкільний дитячий табір очолює директор, який призначається на 

посаду і звільняється з посади наказом директора Перечинського ліцею. 

5.2. Директор здійснює безпосереднє керівництво та контроль за 

діяльністю Дитячого закладу.  

5.3. Директор закладу:  

затверджує календарний план роботи, режим дня, правила внутрішнього 

розпорядку для дітей та працівників пришкільного дитячого табору; 

організовує інструктаж працівників закладу з техніки безпеки, 

профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, 

дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання першої 

невідкладної допомоги; 



забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки; 

здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом та процесом 

відпочинку, забезпечує створення належних умов для оздоровлення та 

відпочинку дітей; 

представляє інтереси пришкільного дитячого табору на підприємствах, в 

установах та організаціях; 

звітує перед Засновником про результати діяльності закладу; 

видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх 

виконання; 

забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує посадові 

інструкції працівників пришкільного дитячого табору та штатний розпис за 

погодженням із Органом управління; 

вживає заходів заохочення та дисциплінарного впливу до працівників  

закладу; 

несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань. 

5.4. У пришкільному дитячому таборі утворюється педагогічна рада, яку 

очолює директор пришкільного дитячого табору. 

5.5. Педагогічна рада закладу розробляє календарний план роботи, 

розглядає питання щодо поліпшення роботи пришкільного дитячого табору, 

аналізує роботу членів педагогічного колективу, підбиває підсумки змін, 

приймає рішення про відрахування дітей із закладу за порушення вимог 

внутрішнього розпорядку.  

5.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу. 

Засідання педагогічної ради проводяться в разі потреби, але не рідше, ніж один 

раз на зміну. 

5.7. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають 

педагогічну освіту. 

5.8. Медичні працівники, які направляються на роботу в заклад, повинні 

мати відповідну кваліфікацію, підготовку та стаж практичної роботи не менш 

як три роки. 

5.9. Для роботи в пришкільному дитячому таборі під час канікул можуть 

залучатися студенти педагогічних, медичних та інших навчальних закладів. 

5.10. Під час оформлення на роботу працівники пришкільного дитячого 

табору проходять інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, 

запобігання нещасним випадкам з дітьми. 

 

VІ. Учасники процесу оздоровлення та відпочинку  

в пришкільному дитячому таборі 

 

6.1. До учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей належать 

діти, їх батьки або інші законні представники, працівники пришкільного 

дитячого табору, представники професійних спілок та інших громадських 

об’єднань.  

6.2. Працівники закладу мають право на:  

внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу та 

процесу відпочинку; 



вибір форм підвищення кваліфікації, необхідної для продовження 

трудової діяльності в такому закладі; 

участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів 

самоврядування Дитячого закладу, в заходах, пов’язаних з організацією 

оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку; 

вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми; 

соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне виконання покладених 

обов’язків; 

об’єднання у професійні спілки, участь у громадських об’єднаннях, 

діяльність яких не заборонена законодавством. 

6.3. Працівники дитячого закладу зобов’язані:  

під час прийняття на роботу подати документ про проходження 

обов’язкового медичного огляду, що дає право працювати з дітьми та медичну 

книжку встановленого зразка; 

дотримуватися вимог Положення про пришкільний дитячий табір, 

виконувати правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки та вимоги 

інших нормативних документів; 

берегти життя та здоров’я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати 

здоровий спосіб життя; 

виконувати накази і розпорядження директора пришкільного дитячого 

табору та Перечинського ліцею Перечинської міської ради. 

6.4. Діти під час перебування в пришкільному дитячому таборі мають 

право: 

на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини, 

на охорону життя, здоров’я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне 

висловлювання власних поглядів і переконань; 

на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або 

травмування; 

самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь  в освітніх, 

оздоровчих програмах та програмах відпочинку Дитячих закладів; 

отримувати зазначені в путівці послуги з оздоровлення та відпочинку; 

на раціональне харчування; 

брати участь в управлінні закладом; 

звертатися до адміністрації пришкільного дитячого табору для отримання 

інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, 

оздоровчих програм та програм відпочинку; 

у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, 

зокрема заміни вихователя. 

Діти під час перебування в пришкільному дитячому таборі зобов’язані 

виконувати правила внутрішнього розпорядку. 

6.5. Батьки або інші законні представники дітей мають право: 

ознайомитися з Положенням про пришкільний дитячий табір, правилами 

перебування дитини в закладі, змістом освітніх, оздоровчих програм або 

програм відпочинку, в яких братиме участь дитина; 

захищати права та законні інтереси дитини; 



звертатися до адміністрації закладу, його Засновника та органу 

управління, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

утворених ними комісій, інших органів з питання поліпшення роботи закладу.  

6.6. Батьки або інші законні представники дітей зобов’язані:  

забезпечити дитину на час перебування в Дитячому закладі необхідним 

одягом, взуттям, засобами гігієни; 

провести з дитиною превентивну роботу із запобігання шкідливим 

звичкам; 

забезпечити проходження дитиною медичного обстеження; 

подавати інформацію працівникам закладу, особам, які супроводжують 

дітей, про індивідуальні особливості дитини; 

відвідувати дитину в закладі та у строк, визначений у путівці, забрати її з 

Дитячого закладу; 

відшкодувати заподіяні пришкільному дитячому табору збитки, завдані  

внаслідок недисциплінованої поведінки дитини; 

у разі прийняття рішення педагогічною радою закладу про дострокове 

відправлення дитини до місця постійного проживання за порушення вимог 

внутрішнього розпорядку пришкільного дитячого табору та в разі 

неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з 

пришкільного дитячого табору відшкодувати витрати, понесені пришкільним 

дитячим табором на супроводження дитини до місця постійного проживання. 

6.7. У пришкільному дитячому таборі може бути створений орган 

громадського самоврядування, до складу якого входять Засновник, Орган 

управління, адміністрація Перечинського ліцею Перечинської міської ради, 

пришкільного дитячого табору, батьки та діти. 

6.8. У пришкільному дитячому закладі можуть функціонувати методичні 

об’єднання, до складу яких входять учасники оздоровчо-виховного процесу та 

процесу відпочинку, спеціалісти певного професійного напряму. 

 

 

VІІ. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база 

пришкільного дитячого табору 

 

7.1. Для здійснення цілей згідно з цим Положенням пришкільний дитячий 

табір має право: 

вступати у господарські та цивільно-правові відносини із підприємствами, 

організаціями, установами незалежно від форм власності, а також з окремими 

громадянами згідно з довіреністю, виданою керівнику закладу директором 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради.  

7.2. Фінансування пришкільного дитячого табору може здійснюватися за 

рахунок коштів місцевого бюджету та додаткових джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством. 

7.3. Ведення діловодства та звітності у закладі здійснюється в 

установленому законодавством порядку. 

7.4. Порядок підготовки закладу до нового відпочинкового періоду 

затверджується відділом освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради. 



 

VІІІ. Контроль за діяльністю пришкільного дитячого табору  

 

8.1. Контроль за діяльністю закладу в межах повноважень, передбачених 

законом, здійснюють: Перечинська міська рада Закарпатської області та відділ 

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

 

 

ІХ. Міжнародне співробітництво пришкільного дитячого табору 

 

9.1. Пришкільний дитячий табір за наявності відповідної матеріально-

технічної та методичної бази може брати участь у міжнародних заходах щодо 

оздоровлення та відпочинку дітей. 

  



    
    УКРАЇНА 

   ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                                                                               

                    позачергове засідання  

17 сесії VIII скликання 

   РІШЕННЯ 

 

від  28 квітня 2022 року №544 

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 року) 

 

07505000000 
                 (код бюджету) 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2022 рік: 

доходів бюджету міської територіальної громади згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 

видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за 

головними розпорядниками коштів (у межах змін до обсягу доходів; змін до 

розподілу видатків в межах змін загального обсягу), згідно з додатком 3.1 до 

цього рішення;  

профіциту за загальним фондом бюджету міської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіциту за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

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

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

міської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками 

коштів» згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних 

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



4. Затвердити на 2022 рік зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з 

додатком 4 до цього рішення. 

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

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(В.В. КРАВЕЦЬ). 

 

 

Міський голова                                                    Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07505000000
код бюджету

( грн)

усього
у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти  -183 200,00 -183 200,00 - -

41000000 Від органів державного управління  -183 200,00 -183 200,00 - -

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
-183 200,00 -183 200,00 - -

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції

-168 200,00 -168 200,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

-15 000,00 -15 000,00 -

Х Разом доходів -183 200,00 -183 200,00 - -

                            Секретар міської ради                                                   Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 1                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 28 квітня 2022 року №544

Зміни до обсягу доходів бюджету міської територіальної громади на 2022 рік

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 3 700,00 -3 700,00 -3 700,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
3 700,00 -3 700,00 -3 700,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

3 700,00 -3 700,00 -3 700,00

Х Загальне фінансування 3 700,00 -3 700,00 -3 700,00

600000 Фінансування за активними операціями 3 700,00 -3 700,00 -3 700,00

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 3 700,00 -3 700,00 -3 700,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

3 700,00 -3 700,00 -3 700,00

Х Загальне фінансування 3 700,00 -3 700,00 -3 700,00

                            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

Додаток 2                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 28 квітня 2022 року №544

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2022 рік 

07505000000
 код бюджету

Код



 

 (грн) 

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

0100000 Міська рада (головний 

розпорядник)
20 580 295,00 18 723 631,00 9 902 888,00 1 886 903,00 1 856 664,00 1 615 101,63 1 331 440,63 283 661,00 - - 1 331 440,63 22 195 396,63

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
20 580 295,00 18 723 631,00 9 902 888,00 1 886 903,00 1 856 664,00 1 615 101,63 1 331 440,63 283 661,00 - - 1 331 440,63 22 195 396,63

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

13 779 632,00 13 779 632,00 9 732 086,00 777 481,00 - - - - - - - 13 779 632,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

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

0113210 3210 1050
Організація та проведення 

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

0113230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у 

зв`язку із введенням воєнного стану

529 000,00 529 000,00 - 179 000,00 - 51 000,00 51 000,00 - - - 51 000,00 580 000,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

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

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

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

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

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

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне 

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

0116013 6013 0620

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

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

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення 

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

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні 

35 784,00 - - - 35 784,00 68 916,00 68 916,00 - - - 68 916,00 104 700,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

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

оплата              

праці

видатки 

розвитку

Додаток 3              

до рішення  міської ради                                                                                                                                                                

від 28 квітня 2022 року №544

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 усього 

Загальний фонд

Разом
комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

у тому          

числі бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з  них

07505000000
код бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

усього
видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд



 

 

0117310 7310 0443
Будівництво-1 об'єктів житлово-

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

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 57 000,00 57 000,00 - - - - - - - 57 000,00

0117325 7325 0443
Будівництво-1 споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту
- - - - - 49 000,00 49 000,00 - - - 49 000,00 49 000,00

0117340 7340 0443
Проектування, реставрація та 

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

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

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

в т.ч. за рахунок коштів субвенції  з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

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

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

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

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на 

неї

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

0117691 7691 0490

Цільові фонди утворені Верховною 

радою,Автономною Республікою 

Крим, органами місцевого 

самоврядування, і місцевими 

органами виконавчої влади і фонди, 

утворені Верховною 

радою,Автономною Республікою 

Крим, органами місцевого 

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

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

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

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне 

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

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів масової 

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

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

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



 



 

0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту Перечинської мiської ради 

(головний розпорядник)

78 535 000,00 78 535 000,00 57 634 942,00 5 231 400,00 - 2 596 370,00 1 468 820,00 1 127 550,00 - 240 000,00 1 468 820,00 81 131 370,00

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту Перечинської мiської ради 

(відповідальний виконавець)

78 535 000,00 78 535 000,00 57 634 942,00 5 231 400,00 - 2 596 370,00 1 468 820,00 1 127 550,00 - 240 000,00 1 468 820,00 81 131 370,00

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 14 251 664,00 14 251 664,00 10 100 645,00 1 163 380,00 690 750,00 690 750,00 - - 14 942 414,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
15 070 450,00 15 070 450,00 8 571 612,00 3 358 900,00 - 1 399 400,00 1 262 600,00 136 800,00 - - 1 262 600,00 16 469 850,00

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

0611080 1080 0960
Надання спеціалізованої освіти 

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

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері 

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

0611151 1151 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету

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

0611152 1152 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції

1 514 200,00 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

0613230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у 

зв`язку із введенням воєнного стану

300 000,00 300 000,00 - - - 50 000,00 50 000,00 - - - 50 000,00 350 000,00

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 

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

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

Перечинської мiської ради 

(відповідальний виконавець)

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

0710160 0160 0111
Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

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

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

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

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

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

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

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

0713032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 

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

0713104 3104 1020

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з 

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

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



 

 
 

0713192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням  ветеранів 

і осіб з інвалідністю, діяльність яких 

має соціальну спрямованість

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

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

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

0718240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

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

3700000
Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради (головний 
1 885 000,00 985 000,00 771 100,00 - - 55 180,00 55 180,00 - - - 55 180,00 1 940 180,00

3710000
Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради (відповідальний 

виконавець)

1 885 000,00 985 000,00 771 100,00 - - 55 180,00 55 180,00 - - - 55 180,00 1 940 180,00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

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

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 900 000,00 - - - - - - - - - - 900 000,00

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 107 125 628,00 104 368 964,00 69 945 917,00 7 118 303,00 1 856 664,00 5 336 651,63 3 925 440,63 1 411 211,00 - 240 000,00 3 925 440,63 112 462 279,63

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА



 

 


