
 

 

Порядок денний 

Позачергової 23 сесії 

Від 10 листопада 2022 року 

 

595. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки, 

надання дозволу на продаж. 

596. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування. 

597. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок. 

598. Про надання дозволу на актуалізацію звіту про експертно – 

грошову оцінку земельної ділянки 

599. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

Івану КИДОРІ. 

600. Про внесення змін до Структури та чисельності апарату 

Перечинської міської ради на 2022 рік. 

601. Про скасування рішення 2 пленарного засідання 9 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання № 368 від 15 грудня 2021 року. 

602. Про внесення змін до рішення 2 пленарного засідання 9 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання № 423 від 15 грудня 2021 року 

«Про затвердження Положень відділів Перечинської міської ради». 

603. Про наданя в оперативне управління КП «Комунальник» 

сміттєвоза. 

604. Про надання балансоутримовачу - відділу освіти, культури, сімї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради дозволу щодо передачі майна 

в оренду.  

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

розвитку місцевого самоврядування. 

606.  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, 12.07.2022, 28.07.2022, 08.09.2022, 23.09.2022, 05.10.2022, 

20.10.2022 року). 

607. Різне. 

  



 

 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергова 23 сесія  

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  10 листопада 2022 року № 595 

       м.Перечин 

 

Про затвердження експертної грошової  

оцінки земельної ділянки, надання 

дозволу на продаж 

 

З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста Перечин, 

керуючись Конституцією України, статтею 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статтями 127, 128 Земельного кодексу України, 

врахувавши висновки постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з 

кадастровим номером 2123210100:01:004:0351 для будівництва та 

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

розташованої за адресою: Україна, Закарпатська область, Перечинський р-н, 

м.Перечин,  вул. Ужанська, 30/2В. 

2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки з кадастровим номером 

2123210100:01:004: для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови, площею 0,1638 га, розташованої за адресою:  Україна, 

Закарпатська область, Перечинський р-н, м.Перечин,  вул. Ужанська, 30/2В у 

сумі 318 017, 70 грн. (тристо вісімнадцять тисяч сімнадцять    гривень 70 

копійок) з розрахунку 194.15 грн. за 1 метр квадратний. 

3. Продати –   Малош Вікторії Павлівній ***** року народження, 

реєстраційний номер платника податків  ***** земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:01:004 для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови, площею 0,1638 га, розташованої за 

адресою:  Україна, Закарпатська область, Перечинський р-н, м.Перечин,  вул. 

Ужанська, 30/2В. 

 4. Доручити Перечинському міському голові укласти договір купівлі-

продажу земельної ділянки з кадастровим номером 2123210100:01:004: для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, 



 

 

площею 0,1638 га, розташованої за адресою:  Україна, Закарпатська область, 

Перечинський р-н, м.Перечин,  вул. Ужанська, 30/2В. за ціною продажу, 

затвердженою даним рішенням. 

5.Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з 

кадастровим номером 2123210100:01:006:0333 для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  площею 

0,1717 га, розташованої за адресою: Україна, Закарпатська область, 

Перечинський р-н, м.Перечин,  вул. Будівельників, 6Д. 

6. Затвердити ціну продажу земельної ділянки з кадастровим номером 

2123210100:01:006:0333 для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості  площею 0,1717 га, розташованої за адресою: Україна, 

Закарпатська область, Перечинський р-н, м.Перечин,  вул. Будівельників, 6Д 

у сумі 173 949,27 грн. (сто сімдесят три тисячі дев»ятсот сорок дев»ять  

гривень 27 копійок) з розрахунку 101.31 грн. за 1 метр квадратний. 

7. Продати – Павліш Еллі Михайлівні, ******* року народження, 

реєстраційний номер платника податків ******* земельну ділянку з 

кадастровим 2123210100:01:006:0333 для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості  площею 0,1717 га, 

розташованої за адресою: Україна, Закарпатська область, Перечинський р-н, 

м.Перечин,  вул. Будівельників, 6Д 

 8. Доручити Перечинському міському голові укласти договір купівлі-

продажу земельної ділянки з кадастровим номером 2123210100:01:006:0333 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель 

і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  

площею 0,1717 га, розташованої за адресою: Україна, Закарпатська область, 

Перечинський р-н, м.Перечин,  вул. Будівельників, 6Д, затвердженою даним 

рішенням. 

9. 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 

позачергова 23 сесія  

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  10 листопада 2022 року № 596 

       м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у постійне користування 

 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «Оператор газотранспортної системи 

України» про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у постійне користування земельної ділянки під існуючими 

об’єктами трубопровідного транспорту в адміністративно – територіальних 

межах Перечинської міської територіальної громади Ужгородського району 

Закарпатської області для розміщення та експлуатації об’єктів 

трубопровідного транспорту, а саме: газорозподільчої станції з під’їзною 

автодорогою , відповідно до статей 12, 73, 92, 96, 122, 123 Земельного 

кодексу України, статей 1, 19, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про 

землеустрій» та пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України № 599 від 

15.07.2020р., врахувавши висновки постійної депутатської комісії міської 

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

комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код 

ЄДРПОУ 42795490)  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування  для розміщення та 

експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту, а саме: газорозподільчої 

станції з під’їзною дорогою  ( код 11.04) орієнтовною площею 0,2114 га, яка 

розташована в адміністративно – територіальних межах Перечинської 

територіальної громади (с. Сімер), Ужгородського району, Закарпатської 

області. 



 

 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 

      Міський голова                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 

 

  



 

 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергова 23 сесія  

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  10 листопада 2022 року № 597 

       м.Перечин 

 

Про надання дозволу 

на проведення експертної  

грошової оцінки земельних ділянок 

 

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 ТОВ «Турянська розвага», м. Перечин, вул. Ужгородська, буд. 

35 дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

кадастровий номер 2123210100:01:006:0136, цільове призначення 03.05 - для 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно – 

просвітницького обслуговування, площею 0,2321 га, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Ужгородська №35. 

2. Надати ТОВ «Турянська розвага», м. Перечин, вул. Ужгородська, буд. 

35 дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

кадастровий номер 2123210100:01:006:0137, цільове призначення 02.05 - для 

будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0083 га, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Ужгородська №35. 

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 

позачергова 23 сесія  

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  10 листопада 2022 року № 598 

       м.Перечин 

 

Про надання дозволу на  

актуалізацію звіту про  

експертно – грошову оцінку  

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 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Надати селянсько – фермерському господарству «Вулшава» дозвіл на 

актуалізацію звіту про експертно - грошову оцінку земельної ділянки 

кадастровий номер 2123210100:01:002:0347, цільове призначення 03.07-  для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0050 га, 

розташованої за адресою: м. Перечин, вул. Шевченка. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 

      Міський голова                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 

 

  



 

 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергова 23 сесія  

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  10 листопада 2022 року № 599 

       м.Перечин 

 

Про присвоєння рангу посадової особи  

місцевого самоврядування Івану КИДОРІ  

 

З метою необхідності приведення рангу старости у відповідність до Закону 

України “Про службу в органах місцевого самоврядування” з урахуванням змін, 

внесених Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розвитку інституту старост” від 14 липня 2021 № 1638-IX, 

керуючись ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  від 

21 травня 1997 року № 280/97-ВР, постановою Кабінету Міністрів України 

“Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” від 09 

березня 2006 року № 268 (зі змінами), ст. 14, 15 Закону України “Про службу в 

органах місцевого самоврядування” від 07 червня 2001 року № 2493-III, міська 

рада: 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. ПРИСВОЇТИ КИДОРІ Івану Івановичу, старості Ворочівського 

старостинського округу, 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування в 

межах п’ятої  категорії посад з 10 листопада 2022 року. 

2.  Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснювати оплату 

заробітної плати  відповідно до вимог чинного законодавства, враховуючи дане 

рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань законності, депутатської етики, протидії та запобігання 

корупції (Тимко В.В.). 

 

 

Міський голова                                                                   Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 

 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергова 23 сесія  

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  10 листопада 2022 року № 600 

       м.Перечин 

 

Про внесення змін до Структури та 

чисельності апарату Перечинської 

міської ради на 2022 рік.  

 

З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів 

Перечинської міської ради, структурування функціональних напрямків 

діяльності, забезпечення ефективної роботи, відповідно до статтей 26, 51, 52, 

53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши 

висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань планування 

бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Структуру та чисельність апарату та відділів апарату 

Перечинської міської ради на 2022 рік затвердженої рішенням 2 

пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради №421 від 15 

грудня 2021 року та затвердити її в новій редакції згідно Додатку 1 до 

даного рішення. 

2.  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 

 

Затверджено 

                                                                рішенням  

Перечинської міської ради 

№ 600 від 10 листопада 2022 року 

 

 

Структура та чисельність 

апарату та відділів апарату 

Перечинської міської ради на 2022р. 

 

 

 

Найменування посад, структурних 

підрозділів 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Примітка 

1.1 Апарат міської ради 

1 Міський голова 1  

2 Секретар міської ради 1  

3 Перший заступник міського голови 1  

4 Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

1  

5 Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради  

1  

6 Староста 4  

7 Головний спеціаліст, 

енергоменеджер 

1  

8 Водій 1  

9 Прибиральник службових 

приміщень 

2  

10 Завідувач господарства 1  

11 Головний спеціаліст з публічних 

закупівель 

1  

 В С Ь О Г О 15  

 Відділи апарату міської ради без статусу юридичної особи 

1 Відділ організаційної, кадрової та інформаційної роботи:        

                                                                           3 



 

 

- Начальник відділу; 

- Головний спеціаліст з 

організаційно-кадрової роботи 

та військового обліку; 

- Головний спеціаліст з питань 

ведення діловодства, секретар 

приймальні 

1 

1 

 

 

1 

 

2 Загальний відділ:       *                                       3 

- Начальник відділу; 

- Головний спеціаліст; 

- Головний спеціаліст по 

зв’язках з громадськістю 

1 

1 

1 

 

3 Юридичний відділ:                                          3 

- Начальник відділу; 

- Провідний спеціаліст, 

юрисконсульт; 

- Головний спеціаліст, юрист 

1 

1 

 

1 

 

4 Відділ земельних відносин:                            3 

- Начальник відділу; 

-  Провідний спеціаліст – 

кадастровий реєстратор. 

- Головний спеціаліст, юрист-

землевпорядник; 

1 

1 

 

1 

 

5 Відділ містобудування, архітектури,  

житлово - комунального господарства, 

 транспорту та благоустрою:                          3 

- начальник відділу  - Головний 

архітектор; 

- Головний спеціаліст - Інспектор по 

контролю за благоустроєм; 

- Головний спеціаліст з питань 

житлово-комунального 

господарства; 

1 

 

1 

 

1 

 

6 Відділ економічного розвитку, міжнародних відносин, інвестицій та 

туризму:                                                            3 



 

 

- Начальник відділу; 

- Головний спеціаліст з питань 

прогнозування та економічного 

аналізу доходів 

- Головний спеціаліст з питань 

міжнародних відносин, інвестицій 

та туризму; 

1 

1 

1 

 

7 Відділ «Центр надання адміністративних послуг»: 

                                                                           8 

- Начальник відділу  

- Державний реєстратор 

- Адміністратор 

- Спеціаліст І категорії 

1 

1 

5 

1 

 

9 Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності:  

                                                                           4 

- Начальник відділу – головний 

бухгалтер; 

- Головний спеціаліст  

1 

 

3 

 

                               В С Ь О Г О        30  

 

Самостійні структурні підрозділи 

Перечинської міської ради зі статусом юридичної особи  

Найменування структурного 

підрозділу 

Кількість 

штатних посад 

Примітка 

Фінансовий відділ: 

- Начальник відділу; 

- Головний спеціаліст; 

1 

3 

 

                   В С Ь О Г О 4  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту: 

- Начальник відділу 

- Головний спеціаліст з 

питань  дошкільної та 

початкової освіти 

- Головний спеціаліст з 

питань загальної 

(середньої) освіти 

- Головний бухгалтер 

- Головний спеціаліст – 

економіст 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 



 

 

- Головний  спеціаліст – 

бухгалтер 

- Головний спеціаліст – 

бухгалтер 

- Провідний спеціаліст – 

фахівець із публічних 

закупівель 

- Головний  спеціаліст з 

питань позашкільної освіти 

- Головний  спеціаліст з 

організаційної роботи 

- Головний спеціаліст з 

питань культури та 

молодіжної політики 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

                   В С Ь О Г О 11  

 

Відділ охорони здоров’я, соціального захисту населення  

Начальник відділу 1  

Головний бухгалтер 1  

Головний спеціаліст з питань 

соціального захисту населення 

2  

Всього: 4  

Служба у справах дітей 

Начальник 1  

Головний спеціаліст 2  

Всього: 3  

 

 

Секретар міської ради                                                 Галина ГАЄВСЬКА 

 

 

  



 

 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергова 23 сесія  

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  10 листопада 2022 року № 601 

       м.Перечин 

  

Про скасування рішення 2 пленарного засідання  

9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання  

№ 368 від 15 грудня 2021 року 

 

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ч.5 ст.11 Закону України «Про освіту», ч.2 ст.14 Закону «Про дошкільну 

освіту», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 

лютого 2022 року № 2102-ІХ, та призупиненням навчально-виховного 

процесу у закладах дошкільної освіти із його введенням, рішенням 

Перечинської міської ради № 504 від 25.02.2022 «Про виділення приміщень 

та частин будівель комунального майна», яким надано дозвіл на розміщення 

осіб, які у зв’язку з воєнним станом в Україні змушені були виїхати з 

регіонів, де ведуться бойові дії та здійснено тимчасове поселення внутрішньо 

переміщених осіб до закладів загальної середньої та дошкільної освіти 

Перечинської ТГ, у тому числі до Перечинського ЗДО «Теремок», які 

проживали у закладі до 15 серпня 2022 року, міська рада  
 

ВИРІШИЛА:. 
 

1.Скасувати рішення 2 пленарного засідання 9сесії Перечинської міської 

ради VIII скликання № 368 від 15 грудня 2021 року «Про кількість груп у 

ЗДО «Теремок». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку 

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

 
 

  

 Міський голова                        Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 

 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергова 23 сесія  

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  10 листопада 2022 року № 602 

       м.Перечин 

 

Про внесення змін до рішення 2 пленарного засідання 

9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання  

№ 423 від 15 грудня 2021 року «Про затвердження  

Положень відділів Перечинської міської ради» 

 

З метою покращення організації роботи відділів, керуючись Законом України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань законності, депутатської етики, 

протидії та запобігання корупції, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:. 

1.Внести зміни до рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської 

міської ради VIII скликання № 423 від 15 грудня 2021 року «Про 

затвердження Положень відділів Перечинської міської ради», а саме Додаток 

5 - «Положення про Відділ містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, транспорту та благоустрою» викласти в новій 

редакції згідно додатку 1 до даного рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

корупції (голова комісії Тимко В.В.) 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
 

 
  



 

 

Додаток 1 

до рішення міської ради № 602 

від 10 листопада 2022 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, транспортута благоустрою Перечинської міської ради (далі – 

Відділ) є структурним підрозділом Перечинської міської ради, підзвітний та 

підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету, 

міському голові та заступнику міського голови згідно розподілу обов’язків. 

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Відділу 

приймається Перечиською міською радою. 

1.3. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та 

звільняється з посади розпорядженням міського голови в 

установленомузаконодавством порядку. 

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законамиУкраїни, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерством розвитку громад та територій України, а також цим 

Положенням та іншими актами. 

1.5. Відділ є структурним підрозділом міської ради без права юридичної 

особи, має печатку із зображенням Державного Герба України та свої 

найменуванням. Відділ не має рахунків в установах банку та 

держказначейства. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ 

2.1. Основним завданням Відділу є: 

1) забезпечення виконання Конституції і законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, виконавчого 

комітету та розпоряджень міського голови та здійснення контроль за їх 

реалізацією та виконанням; 

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, 

архітектури та розвитку інфраструктури на території Перечинської міської 

ради; 

3) аналіз стану містобудування на території Перечинської міської 

територіальної громади, організація, розроблення, проведення експертизи 

і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів, 

його складових частин, іншої містобудівної документації; 

4) забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, 

архітектури та розвитку інфраструктури, національних стандартів, норм і 



 

 

правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої 

містобудівної документації. 

2.2. У сфері містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури Відділ 

відповідно до покладених на нього завдань: 

1) приймає участь у реалізації державної політики у сфері містобудування, 

архітектури та розвитку інфраструктури, подає до міської ради пропозиції 

з цих питань; 

2) веде облік забезпеченості містобудівною документацією на території 

Перечинської міської територіальної громади, вносить пропозиції міській 

раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної 

містобудівної документації; 

3) розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів 

містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та 

надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною 

документацією, розробляє та подає до міської ради 

висновки з цих питань; 

4) розробляє та подає до міської ради пропозиції щодо розміщення, 

будівництва житлово-громадських, комунальних, промислових та інших  

об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури; 

5) координує та контролює на території Перечинської міської ради виконання 

науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування; 

6) надає містобудівні умови та обмеження на проектування об’єктів 

архітектури для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту у порядку, визначеному законодавством України; 

7) надає забудовникам будівельні паспорти забудови земельної ділянки на 

будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків, дачних, 

садових будинків, господарських будівель та споруд; 

8) оформляє в установленому законодавством порядку паспорт прив’язки 

тимчасовоїспоруди для провадження підприємницької діяльності; 

9) регулює в межах своїх повноважень та в порядку, встановленому 

законодавством діяльність з розміщення зовнішньої реклами та надання 

дозволу на її розміщення на території Перечинської міської територіальної 

громади; 

10) здійснює діяльність в межах компетенції з присвоєння, змінення, 

коригування та анулювання адреси об’єктам нерухомого майна; 

11) надає в межах своїх повноважень викопіювання з топографічної основи 

населених пунктів для містобудівних потреб згідно з діючим 

законодавством; 

12) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та 

містобудівних конкурсів; 

13) координує діяльність суб’єктів містобудування та вносить пропозиції 

міській раді щодо комплексного розвитку територій, забудови на території 

Перечинської міської ради, поліпшення їх архітектурного вигляду, 

збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та 

містобудівної спадщини; 



 

 

14) створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів 

містобудівного кадастру; 

15) забезпечує оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення 

містобудівної документації на місцевому рівні, оприлюднення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації 

громадськості, оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості 

до проектів містобудівної документації на місцевому рівні; 

16) організовує роботу щодо створення належних умов для доступу осіб з 

обмеженими фізичними можливостями до об'єктів фізичного оточення та 

транспорту загального користування для перевезення пасажирів; 

17) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і 

скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до 

його компетенції, та вживає відповідних заходів; 

18) здійснює підготовку  та контроль за виготовленням проектно-

кошторисної документації, декларацій про початок будівельних робіт, 

здійснює контроль за ходом будівельно- ремонтних робіт; 

19) контроль за поданням декларацій щодо введення в експлуатацію 

реконструйованих, капітально відремонтованих об’єктів комунальної 

власності громади; 

20) здійснює перевірку об’ємів виконаних робіт по будівництву, 

реконструкції, капітальному ремонту об’єктів комунальної власності за 

рахунок коштів місцевого бюджету та підписує акти приймання виконаних 

робіт; 

21) бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених 

пунктів; 

21) в межах повноважень, визначених законодавством, готує проекти рішень 

міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, видає 

накази з основної діяльності відділу; 

22) сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою на території міської 

ради; 

23) профілактика запобігання правопорушень в сфері благоустрою; 

24)виявлення фактів порушення законодавства у сфері благоустрою; 

25)складання протоколів для притягнення винних до відповідальності. 

 

3. ПРАВА ВІДДІЛУ 

3.1.Відділ має право: 

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, 

що належать до його компетенції; 

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, 

підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань (за погодженням 

з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції 

Відділу; 

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів 

міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, 

інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 



 

 

- вносити міському голові пропозиції з питань удосконалення роботи 

Відділу. 

3.2.Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних 

рішень об’єктів архітектури при Відділі утворюється архітектурно- 

містобудівна рада, яка провадить свою діяльність відповідно до Типового 

положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово- 

комунального господарства України. 

 

4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ 

4.1. Керівником відділу є начальник відділу, який призначається на посаду і 

звільняється з посади розпорядженням міського голови в установленному 

законодавством порядку. 

4.2. Начальник відділу: 

1) здійснює загальне керівництво діяльністю відділу; 

2) розробляє Положення про відділу, посадові інструкції працівників відділу, 

у разі потреби – зміни і доповнення до зазначених документів, подання їх на 

затвердження в установленому порядку; 

3) координує роботу відділу з іншими виконавчими органами міської ради; 

4) забезпечує в межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері 

діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення; 

5) підтримує зв’язки з відповідними секторами, відділами та управліннями 

інших міських (селищних, сільських) рад з питань обміну досвідом; 

6) бере участь у засіданнях Перечинської міської ради, виконавчого комітету, 

нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції 

Відділу; 

7) розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх 

роботу; 

8) контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Відділі; 

9) виконує інші доручення керівництва міської ради, пов’язані з діяльністю 

Відділу. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

5.1. Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань і 

здійснення своїх функцій відповідно до даного Положення і чинного 

законодавства. 

5.2. Працівники Відділу несуть персональну відповідальність за виконання 

покладених на них посадовими інструкціями обов’язків, за дотримання 

внутрішнього трудового розпорядку. 

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1.Статус посадових осіб Відділу визначається Законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування». 

6.2.Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. 



 

 

6.3.Структура Відділу визначається штатним розписом, який затверджується 

міською радою. 

6.4. На посади працівників Відділу призначаються особи з рівнем 

кваліфікації згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними 

характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування. 

6.5. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим 

Положенням, не допускаються. 

6.6. Ліквідація чи реорганізація Відділу здійснюється за рішенням 

Перечинської міської ради в порядку, визначеному законодавством України. 

6.7. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 

встановленому для його прийняття. 

 

Секретар міської ради                                                       Галина ГАЄВСЬКА 

   



 

 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергова 23 сесія  

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  10 листопада 2022 року № 603 

       м.Перечин 

 

Про надання в оперативне управління 

КП «Комунальник» автомобіля сміттєвоз 
 

         Відповідно ст.26, ст.43 та ст.60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” ст. 137 Господарського кодексу України, з метою 

забезпечення ефективності використання комунального майна, врахувавши 

висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:. 

 

1. Передати в оперативне управління Комунальному підприємству 

«Комунальник» такий автомобіль, а саме: 

1.1. Автомобіль АТ-1012 на шасі ГАЗ-33098 СМІТТЄВОЗ-С, колір 

білий, 2022 року випуску, номер кузова Y99AT1012N0D21008, 

номер шасі Х96330980К1109036, номер двигуна 534430К0087467. 

2. Доручити Перечинському міському голові підписати акт прийому-передачі 

та передати в оперативне управління Комунальному підприємству 

«Комунальник» автомобіль, зазначений в п.1.1. даного рішення,. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства (Голова  Баєв Є.О.)   

 

 

Міський голова                                                                    Іван ПОГОРІЛЯК 
 

  



 

 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергова 23 сесія  

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  10 листопада 2022 року № 604 

       м.Перечин 

 

Про надання балансоутримувачу- 

відділу освіти, культури, сім’ї, молоді  

та спорту Перечинської міської  ради 

 дозволу щодо передачі майна в оренду 

 

З метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної 

власності  територіальної громади, відповідно до ст. 3, 6, 18 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в 

оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року №483, керуючись ст. 16, 26, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши 

висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань планування 

бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

Перечинської міської ради на здійснення оцінки та передачу на 

конкурсних засадах в оренду нерухомого майна, а саме вбудовані 

приміщення літ. «В» їдальні площею 171,9 кв.м, що знаходиться за 

адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н, м.Перечин, 

вул.Ужанська, 9 для організації харчування в Філії опорного закладу 

Початкова школа Перечинського ліцею 

2. Дати дозвіл Відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради на здійснення оцінки та передачу на 

конкурсних засадах в оренду нерухомого майна, а саме вбудовані 

приміщення №31-42 будівлі, площею   164,9 кв.м, що знаходиться за 

адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н, Сімер, 

вул.Карпатська, 79 для організації харчування в Сімерській гімназії 

Перечинської міської ради Закарпатської області. 

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

ради здійснити заходи щодо передачі в оренду на конкурсних засадах 



 

 

нерухоме майно визначене, п.1, п.2 даного рішення, для організації 

харчування в закладах освіти. 

4. Внести зміни до договору оренди нерухомого майна від 10.12.2021 р. №5 

та зменшити площу орендованого майна за договором, шляхом вилучення 

з оренди вбудованих приміщень, а саме їдальні літ. «А’’-1», площею   

91,4 кв.м, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, 

Ужгородський р-н, м.Перечин, вул.Ломоносова (Світавська), 1. 

5. Передати в оренду вбудовані приміщення будівлі, а саме приміщення 

їдальні літ. «А’’-1», площею   91,4 кв.м, що знаходиться за адресою: 

м.Перечин, вул.Ломоносова (Світавська), 1 з метою організації 

харчування в Перечинському ліцеї Перечинської міської ради 

Закарпатської області.  

6. Включити потенційний об’єкт оренди – вбудовані приміщення будівлі, а 

саме приміщення їдальні літ. «А’’-1», площею   91,4 кв.м, що знаходиться 

за адресою: м.Перечин, вул.Ломоносова (Світавська), 1 до Переліку 

першого типу відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

7. Здійснити оцінку нерухомого майна - вбудовані приміщення будівлі, а 

саме приміщення їдальні літ. «А’’-1», площею   91,4 кв.м, що знаходиться 

за адресою: м.Перечин, вул.Ломоносова (Світавська), 1 з метою 

визначення вартості майна враховуючи положення Закону України Про 

оренду державного та комунального майна». 

8. Доручити Перечинському міському голові затвердити розроблену оцінку 

нерухомого майна та затвердити умови проведення аукціону на право 

оренди нерухомого майна згідно п.5-7 даного рішення. 

9. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства на 

офіційному веб-сайті міської ради та внести інформацію про об’єкти 

оренди до електронної торгової системи. 

10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного 

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

 

 

Міський голова                                                                      Іван ПОГОРІЛЯК 

 

  



 

 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергова 23 сесія  

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  10 листопада 2022 року № 605 

       м.Перечин 

 

Про затвердження та внесення змін  

до цільових програм з питань розвитку 

 місцевого самоврядування 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положенням 

Бюджетного кодексу України, врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Внести зміни до Програми «Турбота» Перечинської міської територіальної 

громади на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням Перечинської міської 

ради №547 від 26 травня 2022 року та викласти її в новій редакції згідно 

Додатку 1 до даного рішення. 

2. Внести зміни у Програму благоустрою Перечинської міської територіальної 

громади на 2021-2023 рр. затверджену рішенням 1 пленарного засідання 2 

сесії Перечинської міської ради VIIІ скликання № 61 від 17.12.2020 року(зі 

змінами) та викласти її в новій редакції, згідно Додатку 2 до даного 

рішення. 

3. Внести зміни у Програму «Фінансової підтримки  КП «Комунальник» з 

питань розвитку житлово-комунального господарства на 2021-2023рр.» 

затверджену рішенням 2 сесії 1 пленарного засідання Перечинської міської 

ради VIIІ скликання № 61 від 17.12.2020 року(зі змінами від 8 квітня 2021 

року) та викласти її в новій редакції  згідно Додатку 3 до даного рішення.  

4. Внести зміни у «Програму ремонту та утримання обільних 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) та викласти її в новій редакції, згідно 

Додатку 4 до даного рішення. 



 

 

5. Внести зміни до Програми стимулів та розвитку надання первинної медико-

санітарної допомоги населенню Перечинської об’єднаної територіальної 

громади та відновлення матеріально-технічної бази Комунального 

некомерційного підприємства «Перечинський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Перечинської міської ради на 2021–2023 роки, 

затвердженої рішенням Перечинської міської ради №249 від 06 липня 

2021р., та викласти дану програму в новій редакції згідно Додатку 5 до 

даного рішення. 

6. Затвердити «Програму розвитку та функціонування української мови як 

державної в усіх сферах суспільного життя Перечинської територіальної 

громади на 2022-2030 роки» згідно Додатку 6 до даного рішення. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного 

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

 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 

 

  



 

 

Додаток 1 

до рішення позачергової 23 сесії Перечинської міської ради  

від 10 листопада 2022 року № 605 

 

 

ПРОГРАМА 

«Турбота» Перечинської міської  

територіальної громади на 2022-2023 роки 

                                                         

 

Паспорт Програми 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Перечинська  міська рада 

2. Підстава для розроблення 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетний кодекс України», Кодекс 

цивільного захисту України, Закону України від 

24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні»», Закон України від 6 грудня 

1991 № 1932-XII «Про оборону України»,  Наказ 

МФУ від 10.03.2022 № 95 «Про внесення змін до 

Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету» 

3. Розробник Програми Перечинська  міська рада 

4. 

 

Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Перечинська  міська рада, відділ освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради, відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення Перечинської 

міської ради 

5. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Перечинська  міська рада, відділ освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради, відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення Перечинської 

міської ради, КНП «Перечинська лікарня», КНП 

«Перечинський ЦПМСД», КП «Комунальник» 

6. Термін реалізації Програми 2022-2023 роки 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для  

реалізації Програми  

згідно з додатком 1 до Програми  

 

 

  



 

 

 

1 Проблема, на розв’язання якої спрямовано Програму 

 
Програма «Турбота» Перечинської міської територіальної громади на 2022-2023 

роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Бюджетного кодексу 

України, Кодексу цивільного захисту України, Закону України від 24.02.2022 № 

2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні»», Закону України від 6 грудня 1991 № 1932-XII «Про оборону 

України»,  Наказу МФУ від 10.03.2022 № 95 «Про внесення змін до Типової 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету». 

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, складовою якої 

є територіальна підсистема та її ланки. Згідно зі статтею 3 Конституції України 

життя та здоров’я людини, її безпека є найвищими соціальними цінностями, про 

забезпечення яких держава відповідає перед нею. Безпека населення і територій 

є неодмінною умовою сталого розвитку суспільства.  

Одним із першочергових завдань органів місцевого самоврядування є розвиток 

системи соціального захисту населення, підвищення добробуту громадян. 

Держава вживає заходів щодо підвищення соціального захисту окремих 

категорій населення, однак це не вирішує проблеми соціального характеру у 

повному обсязі. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації 27ипнев 

України посилюються негативні наслідки економічних проблем, які відчувають 

насамперед незахищені верстви населення. 

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій соціального характеру, 

зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективна ліквідація наслідків 

надзвичайних ситуацій є одним з головних пріоритетів діяльності органів влади.   

Основні напрямки програми є життєво необхідними, оскільки забезпечують 

матеріальну основу для оперативного проведення першочергових робіт, 

здійснення: 

 -  заходів щодо надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам – облаштування та утримання тимчасових пунктів 

проживання і харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб ; 

- заходів територіальної оборони (в т.ч. облаштування пунктів розміщення 

територіальної оборони  ); 

-  оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в 

умовах воєнного стану. 

 

2 Мета Програми 

 

Основною метою Програми є реалізація державної політики у сфері соціального 

захисту внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та виконання 

органами місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану. 

 

3 Джерела фінансування Програми 

 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок таких 

джерел фінансування: 



 

 

-  коштів бюджету міської територіальної громади передбачених у відповідному 

бюджетному періоді; 

- добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних 

організацій та об’єднань громадян; 

-  інших джерел, не заборонених законодавством. 

Фінансове забезпечення заходів щодо виконання Програми здійснюється у 

межах видатків, передбачених в бюджеті міської територіальної громади на 

відповідний бюджетний рік. 

Фінансове забезпечення наведено у додатку 1 до Програми. 

За рішенням сесії Перечинської міської ради Програма уточняється та 

коригується у процесі реалізації із врахуванням змін загальної економічної 

ситуації, стану фінансування, наслідків надзвичайних ситуацій. 

 

4. Завдання і заходи Програми та результативні показники 

 

Реалізація заходів та завдань Програми буде здійснюватися шляхом придбання 

матеріальних цінностей, оплати послуг та виконання робіт (додаток 2). 

Очікуваними результатами від реалізації Програми є, зокрема: 

4.1. Створення матеріального резерву Перечинської міської територіальної 

громади для забезпечення виконання завдань Програми. 

4.2. Облаштування місць розміщення територіальної оборони. 

4.3.Забезпечення тимчасового проживання, харчування, інших видів 

життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб у зв’язку із введенням воєнного 

стану на території України.  

                

5. Координація та контроль  

 

Контроль за виконанням Програми здійснюють головні розпорядники коштів 

бюджету міської територіальної громади. 

 

6. Перелік закладів для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб 

 

1. Перечинський ліцей Перечинської міської ради Закарпатської області, 

адреса м. Перечин вул. Ломоносова,1. 

2. Філія опорного закладу Початкова школа Перечинського ліцею, адреса 

м. Перечин, вул. Ужанська,9. 

3. Філія опорного закладу Ворочівська початкова школа Перечинського 

ліцею (дошкільний підрозділ), адреса с. Ворочево, Підгірна, 59. 

4. Філія Початкова школа Зарічівської гімназії з дошкільним підрозділом 

адреса с. Зарічово вул. Шевченка 4А. 

5. Перечинський ЗДО ясла-садок «Веселка», адреса м. Перечин вул. 

Ужгородська, 65. 

6. Перечинський ЗДО ясла-садок «Веселка» (28ипнев Бджілка), адреса м. 

Перечин вул. М. Підгірянки ,9. 



 

 

7. Перечинський  ЗДО « Теремок», адреса м. Перечин пл. Незалежності, 

6. 

8. Сімерський ЗДО Перечинської міської ради, адреса с. Сімер, вул. 

Карпатська,96. 

9. Сімерківський ЗДО Перечинської міської ради  адреса с. Сімерки вул. 

Центральна, 128. 

10. Майно Перечинської міської ради- будівля в с. Ворочево, 228 «а» 

11. Майно Перечинської міської ради- будівля в с Сімер , вул. 

Карпатська,65. 

12. Майно Перечинської міської ради- будівля в с Сімерки  вул. 

Центральна, 131 «а». 

13. КП «Комунальник» м. Перечин  вул. Ужгородська,76. 

14. Громадська будівля в с. Зарічево, вул. Миру ,52.(музей М. Підгірянки) 

15. Цілісний майновий комплекс дитячого оздоровчого закладу 

«Барвінок» , адреса м. Перечин вул. Партизанська, 35. 

16. Будівля терапевтичного корпусу КНП «Перечинська лікарня» 

Перечинської міської ради, адреса м. Перечин вул. Садова ,59. 

17. Зарічівська гімназія Перечинської міської ради Закарпатської області 

адреса с. Зарічово вул. Миру, 52. 

18. Сімерська гімназія Перечинської міської ради Закарпатської області, 

адреса с. Сімер, вул. Карпатська,79. 

19. Сімерківська гімназія Перечинської міської ради Закарпатської 

областіс Сімерки , Центральна 118. 

20. Будівля психонаркологічного та венерологічного кабінетів ЦРЛ, 

адреса м. Перечин вул. Ужанська, 8 А.   
 

 

Секретар міської ради                                                 Галина ГАЄВСЬКА 

  



 

 

Додаток 1 
до Програми «Турбота» Перечинської міської  

територіальної громади на 2022-2023 роки 

 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми «Турбота» Перечинської міської  

територіальної громади на 2022-2023 роки 

 
                                                                                                                                                                (грн)                                                                                                                                          

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

 

Усього 

витрат 

 

 

Усього витрат на виконання програми 

2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 

Обсяг ресурсів всього, у 

тому числі 

 

6 680000 

 

6 380 000 

 

300 000 

 

Бюджет міської 

територіальної громади  

 

4 280 000 

 

3 980 000 

 

300 000 

 

інші джерела 2 400 000 2 400 000  

 

 

Секретар міської ради                                                 Галина ГАЄВСЬКА 

 

 

 

  

  



 

 

Додаток 2 

до Програми «Турбота» Перечинської міської  

територіальної громади на 2022-2023 роки 

 

Перелік заходів і завдань Програми «Турбота» Перечинської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 

                                                                        (грн) 

№ 

п/п 
Перелік заходів Програми 

Виконавці (головні 

розпорядники коштів) 

Обсяги 

 фінансування Очікувані результати 

2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 

Мета: Реалізація державної політики у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та виконання органами 

місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану. 

 Всього на виконання програми 
Перечинська міська 

рада 
2 955 000 300 000  

1 

Завдання 1 

Придбання будівельних матеріалів, металевих 

печей для обігріву приміщень, господарського 

інвентарю, ємностей та засобів 

загальногосподарського призначення  

Перечинська міська рада 190 000 30 000 

Покращення умов проживання внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб в 

тимчасових пунктах проживання, створення 

умов для розміщення територіальної 

оборони, підготовка території громади до 

оборони, облаштування укриттів 

(бомбосховищ) 

2 

Завдання 2 

Придбання паливно-мастильних матеріалів, 

запчастин та ремонт автомобільного транспорту 

( 

Перечинська міська рада 60 000 50000 
Забезпечення безперебійної роботи техніки 

та транспортних засобів 

53 

Завдання 3 

Придбання речового майна (рукавиці робочі, 

рукавиці резинові та інше) 

Перечинська міська рада 30 000  
Захист  при виконанні аварійно-

рятувальних робіт 

44 

Завдання 4 

Придбання засобів насосного, електричного 

обладнання (в т.ч.генераторів), матеріальних 

засобів для відновлення інфраструктури, 

підтримання життєзабезпечення населення, 

засобів першої необхідності, майна соціального 

характеру, пожежної безпеки, проведення 

евакуаційних заходів 

Перечинська міська рада 100 000 60 000 

Запобігання та вчасного реагування на 

надзвичайні ситуації та покращення умов 

проживання внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб в тимчасових 

пунктах проживання 

 



 

 

65 

Завдання 5 

Придбання медичних виробів, медикаментів, 

розхідних матеріалів, засобів індивідуального 

захисту,миючі та дезінфікуючі засоби , засоби  

гігієни ,тощо 

Перечинська міська рада 50 000  Надання медичної допомоги  

86 

Завдання 6 

Придбання та встановлення технічних засобів 

(гучномовці, системи оповіщення), 

Перечинська міська рада 120 000  Оперативного оповіщення населення 

97 

Завдання 7 

Придбання прожекторів освітлення,  

кабелів, проводів електроживлення, ламп 

освітлення, та інших електричнх побутовх 

приладів, матеріалів та обладнання 

Перечинська міська рада 100 000 30 000 

Забезпечення енергоживлення та освітлення  

пунктів розміщення внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб,  

укриттів, бомбосховищ  

18 

Завдання 8 

Придбання продовольчих товарів, послуги 

гарячого  харчування   

Перечинська міська рада 900 000 130 000 

Забезпечення харчування внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану  

19 

Завдання 9 

Оплата комунальних послуг (у тому числі 

відшкодування) в пунктах проживання 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб   

Перечинська міська рада 500 000  

Збезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану  

10. 

Завдання 10 

Послуги пов’язані з перевезенням гуманітарної 

допомоги 

Перечинська міська рада 175 000  

Забезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану  

11. 

Завдання 11 

Інші послуги  (послуги перевезення  

евакуйованих осіб, ритуальні послуги, послуги з 

ремонту та обслуговування техніки, транспорту, 

послуги інтернету, послуги зв’язку, перезарядка 

вогнегасників, ремонт споруд (укриття, 

бомбосховищ), утримання мереж зовнішнього 

освітлення, послуги з встановлення нових 

мереж освітлення в приміщеннях, укриттях, 

заходи з усунення аварій в житловому фонді та 

інші послуги, роботи,пов’язані з покращенням 

Перечинська міська рада 200 000  

Забезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану 



 

 

умов проживання внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб  в умовах воєнного 

стану  

12 

Завдання 12 

Облаштування місць проживання ВПО та 

евакуйованих осіб (поточний та капітальний 

ремонт, реконструкція майна) 

Перечинська міська рада 500 000  
Покращення умов проживання внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб 

13. 

Завдання 13 

Послуги з приєднання електромережі та 

вузла обліку електричної енергіії. 

 

Перечинська міська рада 30 000  

Покращення умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб. 

Облаштування найпростіших укриттів. 

 Всього на виконання програми 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

2 610 000 

 

 

1. 

Завдання 1 

Придбання будівельних матеріалів, 

господарського інвентарю ,ємностей та засобів 

загальногосподарського призначення  

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

80000  

 

Покращення умов проживання внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб в 

тимчасових пунктах проживання 

,облаштування укриттів (бомбосховищ) 

2. 

Завдання 2 

Придбання паливно-мастильних матеріалів, 

запчастин та ремонт автомобільного транспорту 

( 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

100 000  

Забезпечення безперебійної роботи техніки 

та транспортних засобів 

3. 

Завдання 3 

Придбання речового майна (рукавиці робочі, 
рукавиці резинові та інше) 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

2 000  

 

Захист  при виконанні аварійно-

рятувальних робіт 

4. 

Завдання 4 

Придбання засобів насосного, електричного 

обладнання (в т.ч.генератори), матеріалів для 

ремонту водопровідних мереж та 

каналізаційного обладнання,матеріальних 

засобів, підтримання життєзабезпечення 

населення, засобів першої необхідності, майна 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

178 000  

 

1.Покращення умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб в тимчасових пунктах 

проживання.               2.Запобігання та 

вчасне реагування на надзвичайні ситуації 



 

 

соціального характеру, пожежної безпеки, 

проведення евакуаційних заходів 

5. 

Завдання 5 

Придбання засобів індивідуального захисту, 

миючих та дезінфікуючих засобів, засобів  

гігієни, тощо 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

     50 000  

Надання медичної допомоги внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам в 

умовах воєнного стану 

6. 

Завдання 6 

Придбання прожекторів освітлення,  

кабелів, проводів електроживлення, ламп 

освітлення та інших електричних побутових 

приладів, матеріалів та обладнання 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

150 000  

Забезпечення енергоживлення та 

освітленням  тимчасових пунктів 

розміщення внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб  

7. 

Завдання 7 

Придбання продовольчих товарів, послуги 

гарячого  харчування   

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

500 000  

Забезпечення харчуванням внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану в тимчасових 

пунктах проживання 

8. 

Завдання 8 

Оплата комунальних послуг (у тому числі 

відшкодування) в пунктах проживання 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб   

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

1 000 000  

Забезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану  

9. 

Завдання 9 

Інші послуги  (послуги перевезення  

евакуйованих осіб, ритуальні послуги, послуги з 

ремонту та обслуговування техніки, транспорту, 

послуги інтернету, послуги зв’язку, перезарядка 

вогнегасників, ремонт споруд (укриття, 

бомбосховищ, послуги з підвозу питної води 

для потреб ВПО), послуги з викачки стічних 

вод, утримання мереж зовнішнього освітлення, 

послуги з встановлення нових мереж освітлення 

в приміщеннях, укриттях, заходи з усунення 

аварій в будівлях та інші послуги, роботи, 

пов’язані з покращенням умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб  в умовах воєнного стану 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

50 000  

 

 

 

 

 

Забезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану  



 

 

10 

Облаштування місць проживання ВПО та 

евакуйованих осіб (поточний та капітальний 

ремонт, реконструкція майна) 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

500 000  

Покращення умов проживання внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб 

 Всього на виконання програми 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

815 000 

 

 

1. 

Завдання 1 

Придбання будівельних матеріалів, 

господарського інвентарю, ємностей та засобів 

загальногосподарського призначення  

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

30 000 

 Покращення умов проживання внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб в 

тимчасових пунктах проживання, створення 

умов для розміщення територіальної 

оборони 

2. 

Завдання 2 

Придбання паливно-мастильних матеріалів, 

запчастин та ремонт автомобільного транспорту 

( 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

10 000 

 

Забезпечення безперебійної роботи техніки 

та транспортних засобів 

3. 

Завдання 3 

Придбання засобів насосного, електричного 

обладнання (в т.ч.генератори), матеріальних 

засобів, підтримання життєзабезпечення 

населення, засоби першої необхідності, майно 

соціального характеру, пожежної безпеки, 

проведення евакуаційних заходів 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

100 000 60 000 
Запобігання та вчасного реагування на 

надзвичайні ситуації  

4. 

Завдання 4 

Придбання медичних виробів, медикаментів, 

розхідних матеріалів, засобів індивідуального 

захисту, миючих та дезінфікуючих засобів, 

засобів  гігієни, тощо 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 
населення Перечинської 

міської ради 

50 000  

Надання медичної допомоги внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам в 

умовах воєнного стану 

5. 

Завдання 5 

Придбання прожекторів освітлення,  

кабелів, проводів електроживлення, ламп 

освітлення, та інших електричних побутових 

приладів, матеріалів та обладнання 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

5 000  

Забезпечення харчуванням внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану в тимчасових 

пунктах проживання 

6. 
Завдання 6 

Оплата комунальних послуг (у тому числі 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 
200 000  

Забезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в 



 

 

відшкодування) в пунктах проживання 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб   

населення Перечинської 

міської ради 

умовах воєнного стану  

7. 

Завдання 7 

Інші послуги  (послуги перевезення 

евакуйованих осіб, ритуальні послуги, послуги з 

ремонту та обслуговування техніки, транспорту, 

послуги інтернету, послуги зв’язку, перезарядка 

вогнегасників, ремонт споруд (укриття, 

бомбосховищ), утримання мереж зовнішнього 

освітлення, послуги з встановлення нових 

мереж освітлення в приміщеннях, укриттях, 

заходи з усунення аварій в будівлях та інші 

послуги, роботи, пов’язані з покращенням умов 

проживання внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах воєнного стану 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

20 000  

Забезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану  

8. 

Облаштування місць проживання ВПО та 

евакуйованих осіб (поточний та капітальний 

ремонт, реконструкція майна) 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

500 000  
Покращення умов проживання внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб 

УСЬОГО ПО ПРОГРАМІ  6 380 000 300 000   

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                         Галина ГАЄВСЬКА 

 

 



 

 

Додаток 2 

до рішення позачергової 23 сессії Перечинської міської ради  

від 10 листопада 2022 року № 605 
 

 
 

Програма благоустрою  

Перечинської міської територіальної громади на 2021-2023 рр. 

 

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 

Виконавчий комітет Перечинської міської ради, 

КП «Комунальник», відділи міської ради 

(відповідно напрямку) 

 

6. Строк виконання Програми 2021 – 2023 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

(для комплексних 37ипневих) 

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: 32 094,56 10 694,0 13 029,8 8 370,76 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 
32 094,56 10 694,0 13 029,8 8 370,76 

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



 

 

2.Загальні положення 

Благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та 

озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових 

та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, 

зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території 38ипневих3838о 

пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та 

охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для 

життєдіяльності людини довкілля. 

Програма благоустрою Перечинської міської територіальної громади (далі 

Перечинська ТГ) на 2021-2023 роки розроблена на виконання Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про дорожній рух», Закону 

України «Про автомобільні дороги» та інших нормативно – правових актів у 

сфері благоустрою населених пунктів. 

Виконання Програми передбачає : 

• Запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання 

та використання ресурсів; 

• Покращення екологічного та санітарного стану громади; 

Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та комфортного 

середовища для проживання, що досягається шляхом  забезпечення належного 

рівня благоустрою. 38ипневих благоустрою у ТГ здійснюються КП 

«Комунальник» та іншими підрядниками. 

 

3. Мета програми 

 

• забезпечення утримання в належному санітарному стані території 

ТГ (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих 

архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та 

скверах міста), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, 

раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою, створення 

умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності 

людини довкілля. 

• Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану ТГ 

(організація прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного 

видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ, косіння зелених зон, облаштування майданчиків для 

розміщення контейнерів по збору твердих побутових відходів, 

паркування транспортних засобів, встановлення урн для сміття тощо). 

• Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням 

дорожніх знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож  тощо. 

• Окультурення зелених насаджень з одночасним санітарним  

видаленням сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів та 

формуванням крон існуючих дерев, утриманням газонів, зелених зон. 



 

 

• Забезпечення якісного вуличного освітлення ТГ (поточне 

утримання, впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі 

зовнішнього освітлення ТГ). 

• Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів. 

• Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та 

дорослого населення (утримання та впорядкування прибудинкових 

територій, облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо). 

• Забезпечення належних умов для поховання померлих 

(впорядкування існуючих кладовищ та проведення ряду заходів по їх 

розширенню за потреби). 

• Залучення до виконання робіт з благоустрою ТГ осіб з числа 

безробітних зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а 

також осіб засуджених до виконання громадських робіт. 

• Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями до об’єктів благоустрою. 

• Організація робіт з благоустрою при проведенні державних, 

релігійних та місцевих свят. 

• Проведення профілактичної, роз’яснювальної  та виховної роботи 

серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, 

правил поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору 

твердих побутових відходів, участі громадян у заходах з благоустрою за 

місцем їх проживання. 

 

4. Завдання Програми 

 

- реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному 

санітарно-технічному стані території Перечинської ТГ та покращення її 

естетичного вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та 

відпочинку мешканців та гостей громади. 

 

5.Основні заходи Програми  

 

- приведення центральних частин ТГ до рівня зразкових населених пунктів 

(утримання пам’ятних та в’їзних знаків, вулиць, тротуарів, площ відновлення 

фасадів будівель, впорядкування зовнішньої реклами, встановлення та 

поновлення вказівників, дорожніх знаків, розмітки); 

- озеленення  територіальної громади; 

- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану ТГ, організація робіт 

по прибиранню ТГ, забезпечення своєчасного і повного вивезення ТПВ та 

нечистот, облаштування майданчиків для збору ТПВ, встановлення 

контейнерів, утримання в належному стані зелених зон, виготовлення та 

встановлення майданчиків для розміщення контейнерів для збору ТПВ, 

автобусних зупинок, паркування транспортних засобів; 

- належне утримання вулично-дорожньої мережі, а 39ипне проведення 

поточних та капітальних ремонтів, реконструкцій під’їзних доріг до 



 

 

багатоквартирних будинків та вулиць ТГ з відновленням дорожніх знаків, 

розмітки, тротуарів, огорожі, утримання систем зливової каналізації, утримання 

зупинок транспорту; 

- очищення зливової каналізації по місту; 

- окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, 

аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб та 

квітників, газонів, смуг зелених насаджень; 

- забезпечення якісного освітлення вулиць і тротуарів ТГ (поточне утримання, 

продовження робіт з капітального ремонту зовнішнього освітлення міста з 

застосуванням енергозберігаючих технологій); 

- оновлення парку транспортних засобів у сфері благоустрою та санітарної 

очистки ТГ (придбання спецсміттєвоза); 

- забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування 

міських кладовищ); 

- забезпечення благоустрою умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого 

населення (впорядкування прибудинкових територій, будівництво дитячих 

гральних, спортивних майданчиків, пляжів); 

- залучення до виконання робіт з благоустрою ТГ осіб з числа безробітних на 

договірних засадах; 

- створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 

можливостями до об’єктів благоустрою (улаштування пандусів, з`їздів для 

інвалідів – візочників на переходах, площах, тротуарах, обладнання 

світлофорних об’єктів системою звукового сповіщання тощо ); 

- організація робіт з благоустрою при проведенні державних та територіальних  

свят; 

- паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, площ, зелених 

насаджень тощо); 

- поточний та капітальний ремонт об’єктів благоустрою; 

- проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед 

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил 

поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведенні порядку за місцем 

проживання, залучення громадськості, насамперед молоді, до здійснення 

заходів з благоустрою ТГ; 

- інші заходи з благоустрою.  

 

6.Фінансове забезпечення 

 

№ 

п/п 

Назва 2021 

тис. грн 

2022 

тис. грн 

2023 

тис. 

40ипн 

 

Всього 

тис. Грн 

1 Очистка стічних вод 400,0 480,0 579,0 1 459,0 

2 Покос газонів, 

територій, кладовищ, 

майданчиків, прилеглих 

 

400,0 

 

480,0 

 

579,0 

 

1 459,0 



 

 

територій та інші 

3 Перевезення сміття 400,0 480,0 579,0 1 459,0 

4 Обрізка дерев 400,0 480,0 579,0 1 459,0 

5 Очистка снігу 200,0 500,0 288,0 988,0 

6 Встановлення нових 

елементів (опор, ліній, 

щитових) конструкцій 

та точок обліку 

вуличного освітлення. 

Поточний ремонт, 

обслуговування 

вуличного освітлення. 

Встановлення 

світильників на 

сонячних батареях. 

 

 

1 744,0 

 

 

1843,8 

 

 

2 511,36 

 

 

6 099,16 

7 Розробка програмного 

забезпечення по 

вуличному освітленню 

 

25,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

75,0 

8 Закупка та 

встановлення урн для 

сміття 

 

200,0 

 

500,0 

 

288,0 

 

988,0 

9  Встановлення та  

ремонт поручнів/перил 

на мостиках, переходах 

 

50,0 

 

60,0 

 

72,0 

 

182,0 

10 Встановлення та 

ремонт мостиків, 

переходів 

 

50,0 

 

60,0 

 

72,0 

 

182,0 

11 Благоустрій територій 

(облаштування 

кладовищ: завіз глини, 

облаштування доріг, 

41ипневих41) 

200,0 480,0 288,0 968,0 

12 Капітальний ремонт 

площі Незалежності 

 

 

3 353,0 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

3 353,0 

13 Ремонт існуючих та 

будівництво нових 

об’єктів благоустрою 

(автобусні зупинки, 

дитячі майданчики, 

візитівки – знаки 

«Перечин», лавиці, 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

120,0 

 

 

 

 

144,0 

 

 

 

 

364,0 



 

 

сміттєві урни/бачки у 

центрі, пам’ятники та 

пам’ятні знаки та інш.) 

14 Ремонт існуючих та 

встановлення нових 

огорож  

 

100,0 

 

120,0 

 

144,0 

 

364,0 

15 Встановлення 

майданчиків для збору 

ТПВ 

 

100,0 

 

120,0 

 

144,0 

 

364,0 

16 Озеленення(посадка 

квітів, кущів, дерев, 

обробка зелених 

насаджень) 

 

200,0 

 

240,0 

 

288,0 

 

728,0 

17 Обробка гербіцидами 

об’єктів від 

дикоростучих трав та 

чагарників, 

дезінфекція, дезінсекція 

територій та об’єктів 

поводження з твердими 

побутовими відходами 

50,0 60,0 72,0 182,0 

18 Встановлення 

металевих шаф 

10,0 12,0 14,4 36,4 

19 Закупка, встановлення 

та заміна дорожніх 

знаків 

 

150,0 

 

180,0 

 

216,0 

 

546,0 

20 Закупка та 

встановлення дошок 

оголошень 

 

100,0 

 

120,0 

 

144,0 

 

364,0 

21 Закупка та 

встановлення вивісок із 

назвами населеного 

пункту на конструкціях 

автобусних зупинок 

 

100,0 

 

120,0 

 

144,0 

 

364,0 

22 Ремонт 42ипневих 

каналізацій 

1500,0 - - 1500,0 

23  Придбання сміттєвоза - 3 000,0 - 3 000 

24 Оплата вуличного 

освітлення 

862,0 1 000,0 1 000,0 2 862,0 

25 Благоустрій вулиці 

Ворочівська у с. 

Ворочово 

 49 ,0  49,0 

26 Благоустрій кладовищ  1 500,0  1 500,0 



 

 

27 Придбання та 

встановлення 

електротоварів на 

об’єктах вуличного 

освітлення 

 100,0 100,0 200,0 

28 Послуги з приєднання 

електромережі та 

вузла обліку 

електричної енергії 

(об’єкти вуличного 

освітлення) 

 100,0 100,0 200,0 

29. Придбання 

екскаватора для КП 

«Комунальник» 

 800,0  800,0 

 Усього 10 694,0 13 029,8 8 370,76 32 094,56 

 

7.Очікувані результати 

 

•  У ході виконання Програми очікується досягнення наступних 

показників: 

• Поліпшення санітарного та естетичного стану ТГ. 

• Збільшення кількості обслуговуваних вулиць ТГ. 

• Освітлення території ТГ відповідно до потреб громади. 

• Збільшення терміну придатності елементів благоустрою, 

зовнішнього освітлення та інших об’єктів благоустрою за рахунок 

виконання робіт із капітального ремонту та послуг із технічного 

обслуговування. 

•  Підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань 

благоустрою та санітарної очистки; 

• Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє 

природне середовище та здоров’я людини; 

• Створення умов для очищення ТГ від забруднення побутовими 

відходами; 

• Значне покращення санітарного стану та  благоустрою ТГ; 

• Відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів, 

влаштування твердого покриття на дорогах комунальної власності; 

• Розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення ТГ; 

• Суттєве збільшення площ зелених насаджень, створення паркових 

зон відпочинку, заміну застарілих лісонасаджень та їх оновлення, більш 

якісне утримання та обслуговування зеленого господарства ТГ; 

• Покращення загального екологічного стану територій, зменшення 

негативного впливу на довкілля; 



 

 

• Створення належних умов для проживання населення, забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя, активізації жителів ТГ у 

виконанні завдань Програми . 

  

8.Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання 

завдань Програми,  здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

 

 

Секретар міської ради                                                       Галина ГАЄВСЬКА 
 

 

  



 

 

Додаток 3 

до рішення позачергової 23 сессії Перечинської міської ради  

від 10 листопада 2022 року № 605 

 

 

Програма «Фінансової підтримки  КП «Комунальник» з питань розвитку 

житлово-комунального господарства на 2021-2023рр.» 

 

1.Паспорт програми 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада 

Закарпатської області 

2 Розробник програми Перечинська міська рада 

Закарпатської області 

3 Співрозробник програми  

4 Замовник програми Перечинська міська рада 

Закарпатської області 

5 Учасники (співвиконавці) 

програми 

Перечинська міська рада 

Закарпатської області, Комунальне 

підприємство «Комунальник» 

6 Строк виконання програми 2021-2023 роки 

7 Перелік бюджетів ,які беруть 

участь  у виконанні  

Програми(для комплексних 

програм) 

Бюджет Перечинської  територіальної 

громади, 

8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів,необхідних для  

реалізації програми 

Всього  

тис.грн 

у т.ч.  по  роках тис.грн 

 2021 2022 2023 

 ВСЬОГО 10430,0 2220,0 4890,0 3320,0 

8.1 Кошти бюджету Перечинської 

міської  територіальної 

громади 

10430,0 2220,0 4890,0 3320,0 

 

  



 

 

2.Загальні положення 

 

Назва: Програма «Фінансової підтримки  КП «Комунальник» з питань розвитку 

житлово-комунального господарства на 2021-2023рр.» (далі Програма). 

Підстава для розроблення :п.22 ст.26, ст.30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» «Про загальнодержавну програму реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства», інших нормативних актів. 

Дана Програма розроблена на виконання власних та делегованих повноважень 

міської ради у сфері  соціально-економічного розвитку та житлово-

комунального господарства . 

 

3.Мета програми 
 

Метою програми є забезпечення розвитку житлово-комунального господарства та  

беззбиткового функціонування комунального підприємства «Комунальник». 

4.Завдання програми 

 

- задоволення потреб усіх споживачів у економічно доступних житлово-

комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам 

державних стандартів 

- створення умов для сталої та ефективної роботи комунального підприємства 

«Комунальник» 

- раціональне використання матеріальних ресурсів та енергоносіїв, зниження 

нераціональних витрат та втрат при  наданні  послуг. 

 

5. Основні заходи по реалізації програми 

 

1.Надання фінансової підтримки з метою забезпечення беззбиткового 

функціонування комунального підприємства «Комунальник», та недопущення  

заборгованості із заробітної плати та енергоносіях. 

2.Технічне переоснащення та зміцнення виробничо-технічної бази підприємства 

використання новітніх технологій при виробництві житлово-комунальних послуг. 

3.Здійснення реконструкції та капітального ремонту об’єктів, що належать до 

комунальної власності Перечинської ТГ. 

4.Здійснення ремонтно-аварійних робіт по відновленню водо каналізаційної мережі 

ТГ. 

5. Придбання техніки, спеціального обладнання для спецтехніки. 

6. Придбання контейнерів для твердих побутових відходів. 

7. Придбання дорожніх знаків. 

8. Ремонт  комунальної техніки та обладнання. 

9.Відшкодування втрат,яких зазнано протягом періоду розгляду тарифів на послуги 

(водопостачання,водовідведення,поводження з ТПВ)затвердження, встановлення їх 

та оприлюднення. 

 



 

 

6. Фінансове забезпечення  Програми 

 

Фінансування Програми буде здійснюватися у межах бюджетних 

призначень,передбачених міським бюджетом.    Обсяг фінансування протягом 

дії Програми може коригуючись за рішенням сесії з урахуванням виконання 

загального обсягу доходів міського бюджету. 

 

 

Найменування заходу 

Фінансування       

тис.грн 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1.Придбання запасних частин , паливно-мастильних 

матеріалів, рідини для системи охолодження 

гідравліки, автошини. 

 

200,0 

 

500,0 

 

300,0 

2. Матеріально-технічні засоби для оперативної 

роботи: 

-програмне забезпечення 

 

20,0 

 

30,0 

 

30,0 

3. Витрати на виконання робіт на  водозаборі по 

впорядкуванню водоохоронних зон(придбання 

матеріалів,інструментів,реагентів:хлорного вапна,солі 

таблетованої та інше,картриджі до фільтра 

(тонкої,грубої очистки)лампи ультрафіолетового 

обеззаражування) ) 

 

200,0 

 

250,0 

 

300,0 

4. Витрати на придбання матеріалів та інструментів 

для ремонтно-аварійних роботи по відновленню водо-

каналізаційних мереж  

 

150,0 

 

200,0 

 

250,0 

5. Витрати коммунального підприємства  на           

отримання дозволів, лімітів, інших дозвільних 

документів пов’язаних з виробничою діяльністю, 

витрати пов’язані із страхуванням транспортного 

засобу, проходженням технічних 

перевірок,проведення лабораторно-інструментальних 

досліджень питної води. 

 

150,0 

 

200,0 

 

200,0 

6.Відшкодування втрат, яких зазнано протягом періоду 

розгляду розрахунків на послуги 

(водопостачання,водовідведення,поводження з 

ТПВ)затвердження тарифів,встановлення та їх 

оприлюднення. 

 

30,0 

 

40,0 

 

40,0 



 

 

7.Придбання матеріалів та інвентарю для здійснення 

ремонтних робіт приміщень, будівель та об’єктів 

комунального господарства 

 

100,0 

 

130,0 

 

150,0 

8. Витрати на недопущення заборгованості по 

заробітній платі та енергоносіях 

200,0 200,0 200,0 

9. Здійснення поточного та капітального ремонту 

основних фондів та житлового фонду коммунального 

підприємства КП «Комунальник» (приміщень, 

складів,будівель водозабору,гаражів,автомобілів, 

дахів на багатоквартирних будинках,заміна вікон і  

дверей в підїздах та підвалах житлових будинків) 

 

 

200,0 

 

 

250,0 

 

 

 

300,0 

10. Придбання техніки, спеціального обладнання для 

спецтехніки. Придбання контейнерів для твердих 

побутових відходів. Придбання дорожніх знаків. 

 

300,0 

 

400,0 

 

400,0 

11.Придбання обладнання, насосних агрегатів, 

генераторів та інше,  

100,0 

 

525,0 150,0 

12. Ремонт  спецтехніки та обладнання. 120,0 130,0 150,0 

13. Погашення заборгованості по пені, яка виникла при 

погашенні боргу згідно укладеної Мирової угоди між  

КП «Комунальник» та Перечинським відділенням 

Ужгородської ОДПІ, штрафних санкцій встановлених 

судом, за послуги санації 

 

100,0 

 

200,0 

 

200,0 

14.Витрати на недопущення заборгованості на послуги 

по сортуванню і перевезення ТПВ на полігон 

 

150,0 150,0 150,0 

15.Витрати на погашення штрафних санкцій 

(штрафи,пені)за податковими зобов’язаннями з 

ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ,в тому числі за 

порушення строків реєстрації податкових накладних 

200,0 200,0 200,0 

16. Будівельні матеріали для ремонту та утримання 

об’єктів КП «Комунальник». 
 200,0 300,0 

17.Послуги з буріння та очищення свердловин  800,0  



 

 

18. Послуги з підєднання свердловини до центральної 

мережі водопостачання 

 485,0  

Всього                        2220,0 4890,0 3320,0 

 

7.Очікувані результати 

Реалізація положень Програми забезпечить більш ефективного і без збиткового 

функціонування КП «Комунальник» в ринкових умовах, надання необхідного рівня 

комунальних послуг населенню Перечинської ТГ. 

 

8.Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Контроль за виконанням програми веде головний спеціаліст відділу 

архітектури,містобудування,житлово-комунального господарства (Бабич С.М.)  

та постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури, містобудування 

та житлово-комунального господарства міської ради ( Баєв Є.О.). 

 

 

Секретар ради                                                                    Галина ГАЄВСЬКА 

  



 

 

Додаток 4 

до рішення позачергової 23 сессії Перечинської міської ради  

від 10.11.2022 року № 605 

  

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, 

ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у 

Закарпатській області» 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області, 

ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у 

Закарпатській 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: 67 643,5 8702,1 34 0128,8 24 928,6 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 67 643,5 8702,1 34 012,8 24 928,6 

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

 

  



 

 

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. 

 

1. 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). 



 

 

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 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 

  



 

 

Додаток №1  

до Програми  

 

Обсяг видатків бюджету міської територіальної громади на ремонти 

автомобільних доріг загального користування державного, обласного та 

місцевого значення на території Перечинської міської територіальної 

громади на 2021 – 2023 роки 

 

№п/

п 
Назва 

2021, 

тис.грн. 

2022, 

тис.грн. 

2023, 

тис.грн. 

Всього, 

тис.грн 

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 

2.  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 

3.  Реконструкція тротуару 

вздовж вул.Ужанська 

(Червоноармійська) км 

0+000 – км 0+449 

м.Перечи, Закарпатська 

область  

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

4.  Капітальний ремонт вулиці 

Маяковського в м.Перечин 

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

5.  Капітальний ремонт вулиці 

Горького в с.Зарічово 

- 1 420,0 - 1420,0 

6.  Капітальний ремонт дороги 

Сімер-Сімерки км 0+000 – 

7+800 

300,0 8 864,14 15 936,7 25 100,84 

7.  Аварійно-відновлювальні 

роботи (капітальний 

ремонт)  вул.Толстого в 

м.Перечин 

- 5 300,0 - 5300,0 

8.  Капітальний ремонт 

ділянки дороги 

вул.І.Бабича від буд.50 – 

Лавандова гора – 

вул.Гуменська в м.Перечин  

1 949,9 - - 1 949,9 

9.  Капітальний ремонт 

вул.Суворова в с.Зарічово 

- 1 500,0 - 1 500,0 



 

 

Перечинського району 

Закарпатської області  

10.  Капітальний ремонт 

вулиць Підгірянки, 

Бокшая, Монастирська в 

с.Зарічово Перечинського 

району 

2852,2 2 000,0 2 000,0 6 852,2 

11.  Поточний ремонт доріг, 

вулиць, провулків  

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

12.  Відновлювальні роботи та 

експлуатаційне утримання 

вулиць і доріг комунальної 

власності у населених 

пунктах відповідно до 

переліку затвердженого 

ОВА на період дії воєнного 

стану (вул.Толстого, 

Маяковського, Шевченка, 1 

Травня, Ужанська, 

І.Франка, провулок 

Суворова, Садова (під’їзд 

до терапевтичного корпусу 

КНП"Перечинська 

лікарня"), площа Народна 

(під’їзд до адмінбудівлі 

УДКСУ) 

- 6000,0 - 6000,0 

13.  Послуги з 

експлуатаційного 

утримання автомобільної 

дороги загального 

користування місцевого 

значення О 070801 

Перечин-Ворочово  

(виконавець заходів - ДП 

«Служба місцевих 

автомобільних доріг у 

Закарпатській області», що 

є замовником робіт по 

виконанню послуг з 

експлуатаційного 

утримання автомобільних 

доріг загального 

користування) 

 950,8  950,8 

14.  Послуги з 

експлуатаційного 

 2 000,06  2 000,06 



 

 

утримання автомобільної 

дороги загального 

користування місцевого 

значення  Ужгородського 

р-ну Закарпатської 

області С 070804 (Львів – 

Самбір –Ужгород) – 

Зарічево (виконавець 

заходів - ДП «Служба 

місцевих автомобільних 

доріг у Закарпатській 

області», що є 

замовником робіт по 

виконанню послуг з 

експлуатаційного 

утримання 

автомобільних доріг 

загального 

користування)  

 Усього,тис.грн.: 8702,1 34 012,8 24 928,6 67 643,5 

 

 

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА 

  



 

 

Додаток 5 

до рішення позачергової 23 сессії Перечинської міської ради  

від 10.11.2022 року № 605 

 

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» 

Перечинської міської ради на 2021 – 2023 РОКИ 
 

1. Обгрунтування необхідності розроблення і виконання програми 

 

В Україні з 2018 року стартувала реформа медичної галузі. Розпорядженням  

Кабінету Міністрів України № 1013-р від 30 листопада 2016 року схвалено  

Концепцію реформи фінансування системи охорони здоров`я.  

 Верховною Радою України 19 жовтня 2017 року прийнятий Закон 

України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та 

лікарських засобів» №6327, відповідно до якого з 1 липня 2018 року 

запроваджується реалізація державних гарантій медичного обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  

Першим етапом реформування медицини в Україні  є первинний рівень 

медичної допомоги населення.  

Первинна медична допомога це  вид медичної допомоги, що надається в 

амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта 

лікарем загальної практики - сімейним лікарем і передбачає надання 

консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених 

хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, 

здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних 

показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання 

йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого 

розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнта, який не потребує екстреної, 

вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги.  

Запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров’я, в умовах 

реформування медичної галузі, передбачає збереження повноважень органів 

місцевого самоврядування у цьому секторі і створення можливостей для їх 

повноцінного виконання.        

 Органи місцевого самоврядування отримають можливість спрямовувати 

кошти місцевого бюджету на управління та розвиток комунальних закладів 

охорони  здоров’я, зокрема на придбання медичного обладнання та інші 

капітальні видатки. За органами місцевого самоврядування також буде 

закріплено функцію забезпечення громадського здоров’я на місцевому рівні, 

пов’язану із збереженням та укріпленням здоров’я мешканців громади, 

профілактикою захворюваності.            



 

 

 Згідно із статтею 32 Закону України “Про місцеве самоврядування” до 

повноважень місцевого самоврядування належить управління закладами 

охорони здоров’я, організація їх матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення, організація медичного обслуговування та харчування в 

комунальних оздоровчих закладах, забезпечення в межах наданих повноважень 

доступності і безоплатності медичного обслуговування на відповідній 

території, а також розвиток всіх видів медичного обслуговування, зокрема 

розвиток мережі закладів охорони здоров’я, та сприяння підготовці і 

підвищенню кваліфікації спеціалістів.      

Пріоритетним  напрямом  нової організації первинної медико-санітарної 

допомоги є:  

• відокремлення первинної медичної допомоги від вторинної;  

• перепрофілювання поліклінік, лікарень у центри первинної медико-

санітарної допомоги (ЦПМСД) та амбулаторії;  

• відкриття нових невеликих амбулаторій, наближених до пацієнтів; 

• ремонт і оснащення нових закладів;  

• впровадження електронного реєстру пацієнтів;  

• перерозподіл медичного обладнання між первинним та вторинним 

рівнями; 

• впровадження нового стимулюючого методу оплати праці для сімейних 

лікарів. 

У відповідності до реформи медичної галузі, 15 лютого 2018 року створено 

комунальне некомерційне підприємство  «Перечинський центр  первинної 

медико-санітарної допомоги», до складу якого  входить 3 амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини та 2 фельдшерсько-акушерські пункти. 

    

 2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

 

Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД) визнана Всесвітньою 

Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ) найбільш важливим елементом 

національних систем охорони здоров’я (ОЗ). Однак існуючі диспропорції між 

ПМСД і спеціалізованою допомогою в країнах з низьким і середнім рівнем 

доходів залишаються джерелом неефективності й нерівності в охороні здоров’я 

населення. 

Диспропорції в системі охорони здоров’я України призводять до переважного 

використання більш вартісної спеціалізованої допомоги, наслідком чого стає 

зниження якості медичних послуг при одночасному збільшенні суспільних 

витрат. Тому розвиток ПМСД є одним із ключових елементів у підвищенні 

ефективності національної системи ОЗ. 

Актуальність Програми стимулів та розвитку надання первинної медико -    

санітарної допомоги населенню Перечинської об’єднаної територіальної 

громади та відновлення матеріально-технічної бази Комунального 

некомерційного підприємства «Перечинський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/paran383#n383


 

 

на 2021–2023 роки (далі – Програма) продиктована необхідністю поліпшення 

якості надання та доступності медичної допомоги населенню Перечинської ТГ, 

поліпшення матеріально-технічної бази, підвищення престижу праці медичних 

працівників первинної ланки з надання медичної допомоги, покращення їх 

соціального та економічного становища. Вона зумовлена, в першу чергу, 

необхідністю забезпечення первинної ланки медико-санітарної допомоги 

сімейними лікарями-лікарями загальної практики сімейної медицини, 

необхідністю поліпшення стану здоров’я населення шляхом забезпечення 

доступу до кваліфікованої первинної медико-санітарної допомоги, орієнтованої 

на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб окремих 

громадян, родин та громади в цілому. 

Також актуальність значною мірою посилюється необхідністю виконання 

першочергових завдань, спрямованих на реалізацію політики децентралізації 

державного управління, які на галузевому рівні полягають в оптимізації мережі 

закладів охорони здоров’я з урахуванням територіальних потреб населення у 

медичній допомозі, доступність та ефективність якої залежить в першу чергу 

від організації надання ПМСД.  

Треба усвідомити, що ефективність процесу модернізації та функціонування 

медичної галузі, вирішення завдань покладених на ПМСД можливе лише за 

умов дотримання основних принципів: 

- належність до національної системи ОЗ та первинність у контакті окремої 

особи чи родини з системою ОЗ країни; 

- максимальна наближеність до місця проживання та праці людини; 

- максимальна доступність (за рівнем, обсягом, технологіями та терміном 

надання допомоги); 

- відповідність професійної підготовки спеціалістів і матеріально-технічної бази 

її потребам; 

- стаціонарна допомога надається лише за умови неможливості вирішення 

проблем на рівні ПМСД; 

- забезпечення потреб особливо вразливих груп населення (жінок, дітей, осіб із 

шкідливими умовами праці); 

- регламентація обов’язків держави та громадськості щодо ПМСД відповідними 

нормативними документами. 

У межах ПМСД саме загальна практика і сімейна медицина може забезпечити: 

доступні і прийнятні послуги для пацієнтів; справедливий розподіл ресурсів 

охорони здоров’я; інтегроване і координоване надання комплексних 

лікувальних, реабілітаційних, паліативних та профілактичних послуг; 

раціональне використання технологій і ресурсів наступних ланок охорони 

здоров’я, рентабельність ПМСД. 

Тому при розробці моделі ПМСД на місцевому рівні необхідно закласти всі 

необхідні елементи, навіть якщо на даному етапі відсутні можливості для їх 

реалізації. Створення умов і пошук ресурсів під конкретні завдання створеної 

моделі ПМСД (з усіма необхідними елементами) є основою її подальшого 

розвитку. 

Одним з основних завдань органів місцевого самоврядування є створення умов 

для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування, 



 

 

яке залежить не лише від матеріально-технічної бази, а й від забезпеченості 

кваліфікованими медичними кадрами. У більшості держав світу на частку 

первинної медико-санітарної допомоги припадає до 90% загального обсягу 

медичних послуг.  

Протягом останніх років ситуація з кадрами погіршується. Викликає 

занепокоєння зростання кількості медичних працівників пенсійного віку, а 

також те, що молоді спеціалісти не бажають йти на роботу у зв’язку з 

відсутністю житла, низькою заробітною платою та відсутністю доплат 

стимулюючого характеру. 

Не застосовуються принципи комплексності та наступності у наданні медичної 

допомоги. Не приділяється достатня увага профілактиці захворювань та 

диспансеризації населення. Це призводить до несвоєчасного виявлення хвороб 

та їх ускладнень, а отже, до збільшення потреби населення у спеціалізованій та 

високоспеціалізованій медичній допомозі. 

Таким чином, зміщення акцентів від лікування до профілактики захворювань і 

просування здорового способу життя, а також запровадження 

мультидисциплінарного підходу у забезпеченні здоров’я територіальної 

громади, робить концепцію громадського здоров’я невід’ємною складовою 

сучасної моделі ПМСД.  

На сьогодні система охорони здоров’я об’єднаної територіальної громади, як і 

України в цілому, характеризується: 

- низьким рівнем тривалості життя людей; 

- низьким рівнем здоров’я мешканців; 

- зростанням та поширеністю інфекційної захворюваності; 

- недостатнім розвитком інституту сімейної медицини; 

- пріоритетністю розвитку вторинної медичної допомоги; 

- повною відсутністю взаємодії між первинною і вторинною ланками надання 

медичної допомоги, а також між екстреною та невідкладною медичною 

допомогою. 

Враховуючи вище викладене, є нагальна потреба у створенні Програми   

стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної допомоги  

населенню Перечинської об’єднаної територіальної громади та відновлення 

матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства 

«Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2023 

роки з розширеним спектром заходів, що стосуються покращення медичного 

обслуговування як дорослого, так і дитячого населення на первинному рівні, 

збереження здоров’я 12-ти тисячної громади, попередження захворюваності, 

зниження смертності та інвалідності. 

Затвердження даної Програми дасть можливість реалізувати впровадження 

програмно-цільового методу фінансування та залучити додаткові кошти із 

міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, для 

вирішення проблемних питань первинної медико-санітарної допомоги ТГ, 

наближення якісної первинної медичної допомоги на засадах сімейної 

медицини до населення. 

 

 



 

 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є поліпшення фінансування первинної медичної допомоги 

для забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони 

здоров’я, забезпечення рівного та справедливого доступу громадян до 

медичних послуг належної якості, зниження рівня захворюваності, інвалідності 

та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного 

функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної 

первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та 

вдосконалення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Перечинської міської ради. 

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, етапи виконання 

програми. 

 

 

Медична допомога жителям Перечинської ТГ є доступною. Проте є проблеми, 

які накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом 

додаткового фінансування: 

• удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно 

до світових стандартів, запровадження правових, економічних, 

управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян 

на   охорону здоров’я; 

• залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та     

громадських організацій до більш широкого інформування населення з 

питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування 

захворювань; 

• поліпшення надання первинної медичної допомоги жителям об’єднаної 

територіальної громади; 

• забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 

• поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня 

захворюваності, інвалідності, продовження активного довголіття і 

тривалості життя; 

• підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та 

матеріальних ресурсів охорони здоров’я; 

• створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері 

охорони здоров’я; 

• удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я; 

• підтримка та впровадження додаткового функціоналу системи 

персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних 

інформаційних технологій в діяльності первинної медико-санітарної 

допомоги. 



 

 

 

5. Фінансування Програми 

 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок 

коштів державного, міського бюджету, а також за рахунок інших джерел не 

заборонених законодавством України на оплату поточних і капітальних 

видатків відповідно до Додатку. 

 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

 

Очікуваними результатами виконання Програми є: 

• Отримання кваліфікованої, професійної первинної медичної допомоги 

жителями громади; 

• Сучасна система інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я; 

• Підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я; 

• Покращення матеріально-технічної бази; 

• Дотримання санітарно-епідеміологічних правил і норм, гігієнічних 

нормативів; 

• Одержання хворими ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів 

та виробів медичного призначення; 

• Система персоніфікованого електронного реєстру громадян для         

діяльності первинної медико-санітарної допомоги. 

 

 

Секретар міської ради                                             Галина ГАЄВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Додаток 1 

до Програми 

ПАСПОРТ 

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 
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Комунального некомерційного підприємства «Перечинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2023 роки» 

Тип Програми Програма розвитку 

Ініціатор 

розроблення 

Програми  

КНП «Перечинський центр первинної медико – санітарної 

допомоги» 

Розробник 

Програми 

КНП  «Перечинський центр  первинної медико-санітарної допомоги» 

Мета 

Програми 

Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та 

смертності населення шляхом формування і налагодження 

ефективного функціонування системи надання населенню доступної 

та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах 

сімейної медицини. 

Завдання 

Програми 

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, 

оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною 

технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних 

працівників, що допоможе покращити  якість життя та збільшити 

тривалість життя населення Перечинської об’єднаної територіальної 

громади. 

Терміни 

реалізації 

Програми 

Протягом трьох років (2021-2023 роки) 

Виконавець 

Програми  

КНП  «Перечинський  центр  первинної медико-санітарної 

допомоги» 

Джерела 

фінансування 

Програми 

Основним джерелом фінансування  є кошти бюджету Перечинської 

міської ради та інші кошти, не заборонені чинним законодавством 

Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації 

Програми 

3390,0 (Три мільйони триста дев’яносто  тисяч гривень) 

  



 

 

Додаток 2 

до Програми 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Програми стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної 

допомоги населенню Перечинської об’єднаної територіальної громади та 

відновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 

на 2021-2023 роки 

 

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: 

710 1265 1415 3390 

Міський бюджет  710 1265 1415 3390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                               

Додаток  3 

            до Програми  

 

Обсяги фінансування Програми 

 
№ 

з/п 

Найменування 

заходів 

Виконавець Тер

мін 

вико

нанн

я 

Джерела 

фінансу

вання 

Орієнтовні  

щорічні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн. 

Очікувані 

результати 

2021 2022 2023  

1 Придбання 

медичного 

інвентаря, виробів 

медичного 

призначення, 

медичного 

обладнання, 

витратних 

матеріалів для 

надання медичної 

допомоги 

мешканцям 

КНП 

«Перечинськи

й ЦПСМСД» 

2021

-

2023 

 

Міський 

бюджет 

150 400 400 Створення 

умов для 

своєчасного 

надання 

медичної 

допомоги та 

покращення 

діяльності 

лікувального 

закладу 

2. Проведення 

поточного, 

капітального 

ремонту, 

реконструкції 

приміщень 

амбулаторій 

загальної практики 

сімейної медицини 

та фельдшерсько-

акушерського 

пункту  

КНП 

«Перечинськи

й ЦПСМСД» 

2021

-

2023 

Міський 

бюджет 

200 350 350 Створення та 

підтримання 

комфортних 

умов для 

перебування 

пацієнтів і 

громадян у 

лікувальних 

закладах 

4. Придбання меблів 

для  КНП 

«Перечинський 

ЦПСМСД»  

КНП 

«Перечинськи

й ЦПСМСД» 

2021

-

2023 

Міський 

бюджет 

50 50 50 Створення 

комфортних 

умов  для 

роботи 

працівників 

закладу 

5. Підвищення 

кваліфікації 

лікарів,медичних 

сестер 

КНП 

«Перечинськи

й ЦПСМСД» 

2021

-

2023 

Міський 

бюджет 

10 25 25 Підвищення 

кваліфікації 

та 

перепідготовк

а педіатрів, 

лікарів-

терапевтів  



 

 

6. Впровадження 

механізму 

реалізації права 

пацієнтів вільно 

обирати лікаря 

ПМСД та 

замінювати його в 

порядку 

визначеному 

чинним 

законодавством 

КНП 

«Перечинськи

й ЦПСМСД» 

2021

-

2023 

Додатко

вого 

фінансу

вання не 

потребу

є 

 

0 0 0 Створення та 

підтримання 

комфортних 

умов для 

обслуговуван

ня пацієнтів і 

громадян. 

Покращення 

ефективності, 

своєчасності і 

якості 

медичної 

допомоги. 

 

Підвищити 

мотивацію 

молодих 

спеціалістів, 

лікарів,  

створення 

сприятливих і 

комфортних 

умов для їх 

проживання в 

місті 

7. Запровадження 

системи 

індикаторів якості 

медичних послуг, 

що надають на 

первинному рівні 

КНП 

«Перечинськи

й ЦПСМСД» 

2021

-

2023 

Додатко

вого 

фінансу

вання не 

потребу

є 

 

0 0 0 

8. Стимулюючі 

виплати медичним 

працівникам КНП 

«Перечинськи

й ЦПСМСД» 

2021

-

2023 

Міський 

бюджет 

80 200 200 

9. Забезпечення 

комп’ютерною 

технікою Центру 

ПМСД та 

підтримання 

комп’ютерної 

мережі, 

забезпечення 

доступу до мережі 

Інтернет, підтримка 

електронних 

реєстрів та 

телемедичного 

консультування 

КНП 

«Перечинськи

й ЦПСМСД» 

2021

-

2023 

Міський 

бюджет 

70 90 20 Покращення 

ефективності, 

своєчасності і 

якості 

медичної 

допомоги, 

надійного і 

оперативного 

управління 

інформацією, 

впровадження 

новітніх 

технологій в 

медичну 

практику 

10. Придбання засобів 

цивільного захисту, 

захисного 

медичного 

обладнання, 

матеріалів для 

здійснення заходів 

з ліквідації 

наслідків медико-

біологічної 

надзвичайної 

ситуації 

природного 

КНП 

«Перечинськи

й ЦПСМСД» 

2021

-

2023 

Міський 

бюджет 

150 150 150 Створення 

умов для 

захисту 

медичного 

персоналу, 

своєчасного 

надання 

медичної 

допомоги та 

покращення 

діяльності 

лікувального 

закладу 



 

 

характеру, 

пов’язаної з 

поширенням на 

території України 

гострої корона-

вірусної 

хвороби COVID-19 

11 Придбання 

предметів 

довгострокового 

використання 

КНП 

«Перечинськ

ий 

ЦПСМСД» 

2021

-

2023 

Міськи

й 

бюджет 

  150 Створення 

умов для 

захисту 

медичного 

персоналу, 

своєчасного 

та 

безперервног

о надання 

медичної 

допомоги та 

покращення 

діяльності 

лікувального 

закладу 

12 Придбання 

товаро-

матеріальних 

цінностей 

(паливно-

мастильних 

матеріалів) 
КНП 

«Перечинськ

ий 

ЦПСМСД» 

2021

-

2023 

Міськи

й 

бюджет 

  70 Створення 

умов для 

захисту 

медичного 

персоналу, 

своєчасного 

та 

безперервног

о надання 

медичної 

допомоги та 

покращення 

діяльності 

лікувального 

закладу 

Всього за Програмою: 3390,0 710 1265 1415  

В тому числі: місцевий бюджет 3390,0 710 1265 1415  

 

 

Секретар міської ради                                                          Галина ГАЄВСЬКА 

  



 

 

Додаток 6 

до рішення позачергової 23 сессії Перечинської міської ради  

від 10.11.2022 року № 605 

 

Додаток 1  

до рішення міської ради 
 

 

ПРОГРАМА 

розвитку та функціонування української мови як державної  

в усіх сферах суспільного життя Перечинської територіальної громади 

на 2022 – 2030 роки 

 

І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності 

її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми 

 
Програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх 

сферах суспільного життя у Перечинській ТГ на 2022 – 2030 роки (далі – 

Програма) розроблена відповідно до статей 10, 11, 53 Конституції України, 

Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної», указу Президента України від 31 травня 2018 року № 156/2018 

«Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови 

та сприяння створенню єдиного культурного простору України», розпоряджень 

Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 596-р «Про схвалення 

Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна 

держава» (із змінами), від 16 грудня 2020 року        № 1585-р «Про 

затвердження плану заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії 

популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» 

(із змінами), від 19 травня 2021 року № 474-р «Про схвалення Концепції 

Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного 

розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах 

суспільного життя на період до 2030 року».  

Мова є найважливішим засобом людського спілкування та інтелектуального 

розвитку особистості, визначальною ознакою держави, безцінною і 

невичерпною скарбницею культурного надбання народу. 

Утвердження і розвиток української мови, яка згідно з Конституцією України є 

державною, – це та стратегічна мета, без реалізації якої неможлива подальша 

розбудова Української держави. У Перечинській ТГ існує потреба в подальшій 

активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного 

використання державної мови в різних сферах життя: освіті, культурі, спорті та 

туризмі, рекламі, засобах масової інформації тощо. 

Отже, необхідно докласти зусиль для розширення меж функціонування 

української мови, забезпечення її усебічного розвитку в територіальній громаді 

як консолідуючої сили громадянського суспільства. Послідовне вирішення 

мовних  питань, зміцнення державного статусу української мови передбачає 

стимулювання процесу побудови заможної та демократичної держави. 



 

 

Реалізація заходів Програми, які передбачають популяризацію української 

мови, культури та історичної свідомості української нації через найширший 

спектр культурних, наукових, науково-практичних та інформаційних заходів у 

закладах освіти, сприятиме розвитку та функціонуванню української мови. 

 

ІІ. Мета Програми 

 

Метою Програми є забезпечення додержання конституційних гарантій щодо 

всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх 

сферах суспільного життя на території Перечинської ТГ, посилення її 

консолідуючої ролі в українському суспільстві як засобу зміцнення державної 

єдності, підвищення її ролі в забезпеченні територіальної цілісності та 

національної безпеки України, підтримки розвитку національної культури. 
 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 
Мету Програми передбачається досягти шляхом: 

зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвого механізму 

її захисту, розвитку та популяризації; 

забезпечення дотримання посадовими і службовими особами органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, іншими посадовими та 

службовими особами вимог закону щодо обов’язковості використання 

державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків, недопущення її 

дискримінації; 

мотивування населення територіальної громади до вивчення та спілкування 

українською мовою, запровадження та реалізації відповідних проєктів; 

розроблення та відкриття мережі безкоштовних курсів, розмовних клубів із 

вивчення української мови (у тому числі дистанційних) для різних категорій 

осіб, здійснення інших заходів щодо сприяння опануванню державної мови; 

покращення якості викладання державної мови в закладах освіти, сприяння 

вивченню української мови; 

розвитку національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до 

неї користувачів; 

сприяння створенню інформаційної, у тому числі медійної, україномовної 

продукції; 

сприяння запровадженню освітніх теле- та радіопрограм, відкритих онлайн-

курсів з української історії та культури; 

подальшої підтримки книговидавничої справи в Україні, зокрема видання книг 

українською мовою, у тому числі перекладної літератури, підвищення 

конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному 

книжковому ринку, так і за межами України; 

створення умов для підвищення обізнаності громадян про порядок 

застосування норм законодавства про державну мову у відповідних сферах, 

забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації та послуг 

українською мовою, у тому числі через засоби масової інформації, рекламу, 



 

 

розширення україномовного інформаційного простору, у тому числі за 

кордоном. 

IV. Строки та етапи виконання Програми 

Виконання заходів Програми здійснюється протягом 2022 – 2030 років. 

Програма реалізовується у II етапи:  I етап 2022 – 2024 роки, II етап                           

2025 – 2030 роки.  

 

V. Перелік завдань і заходів Програми 

 

Перелік завдань і заходів Програми наведено в додатку 1. 

 

VI. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за 

рахунок коштів державного, міського бюджетів (з урахуванням реальних 

можливостей та в межах наявних фінансових ресурсів, передбачених на 

відповідний рік), місцевих бюджетів громади, а також інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

 

VII. Організація управління та контролю за ходом  

виконання Програми 

 

Координацію виконання Програми здійснює відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради, який щокварталу до 15 числа 

місяця, що настає за звітним періодом, подає до Перечинської міської ради 

узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми. 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з 

питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 

соціального захисту населення (голова Гунка Ф.Ф.). 

 

VIII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

 

Виконання завдань і заходів Програми дозволить: 

здійснити практичну реалізацію статті 10 Конституції України щодо всебічного 

розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;  

розширити функціонування української мови у засобах масової інформації, 

сфері культури, освіти та науки громади; 

зміцнити комунікативний потенціал української мови та покращити мовну 

культуру населення громади;  

підтримувати наукові розробки, предметом дослідження яких є українська 

мова, література і культура, та випуск видань українською мовою. 

Виконання Програми забезпечить поширення сфер застосування державної мови, 

розвиток української культури в усіх її проявах, формування цілісного 

національного інформаційно-культурного простору. Передбачені кроки 

сприятимуть вихованню різнобічно та гармонійно розвиненого, національно 

свідомого, високоосвіченого громадянина України, який буде здатний 



 

 

реалізувати свої права та виконати покладені на нього Конституцією України 

обов’язки. 

Показники оцінки ефективності виконання Програми наведено в    додатку 2 до 

додатка 1. 

 

Секретар міської ради                                                    Галина ГАЄВСЬКА 

 



 

 

Додаток 1 до додатка 1. 
до рішення міської ради 

 

 
 

ПЕРЕЛІК 
завдань і заходів Програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного 

життя Перечинської ТГ на 2022 – 2030 роки 
 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Зміст заходів Програми з 

виконання завдання 

Відповідальні 

за виконання 

Строки 

виконан 

ня 

Очікуваний результат виконання 

заходу 

1 2 3 4 11 

1. Зміцнення 

державного статусу 

української мови, 

вироблення дієвого 

механізму її захисту, 

розвитку та 

популяризації 

 
 
 
 
  

1.1. Організація та 

проведення заходів з 

питань реалізації державної 

мовної політики для 

цільових аудиторій 

(вчителі, учнівська молодь, 

представники національних 

меншин, інші цільові 

групи)  

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради, заклади освіти, 

виконавчі органи  міської 

ради (за згодою) 

2022 – 2030 

роки 

Підвищення рівня інформованості 

педагогічних працівників, учнів та 

інших цільових груп  

1.2. Проведення зустрічей 
із сучасними українськими 
письменниками, у тому 
числі мовно-виховних 
заходів  для дітей та молоді 

Відділ освіти, культури, 
сім’ї, молоді та спорту 
Перечинської міської 
ради, заклади освіти, 
виконавчі органи  міської 
ради (за згодою) 

2022 – 2030 
роки 

Виховання в учнів любові до рідної 
мови 

1.3. Проведення 
мистецьких конкурсів, 

Відділ освіти, культури, 
сім’ї, молоді та спорту 

2022 – 2030 
роки 

Виховання в учнів патріотизму,  любові 
до рідної мови, охоплення 



 

 

фестивалів за ініціативою 
або участю громадських 
організацій, національно-
культурних товариств, 
творчих спілок громади 

Перечинської міської 
ради, заклади освіти та 
культури, виконавчі 
органи  міської ради (за 
згодою) 

народознавчими конкурсами учнівської 
молоді  

1.4. Проведення 
соціологічних досліджень 
серед молоді та інших 
аудиторій на тему мовно-
культурної ідентифікації 

Відділ освіти, культури, 
сім’ї, молоді та спорту 
Перечинської міської 
ради, заклади освіти та 
культури, виконавчі 
органи  міської ради (за 
згодою) 

2022 – 2030 
роки 

Вивчення рівня обізнаності молоді щодо 
мовно-культурної  ідентифікації 

2. Мотивування 
населення громади 
до вивчення, 
навчання та 
спілкування 
українською мовою, 
запровадження та 
реалізації 
відповідних 
проєктів 
  

2.1. Організація створення 
аудіопрограм, відеороликів 
з україномовними 
мистецькими проєктами, 
спрямованими на  
формування сприйняття 
української мови серед 
населення як елемента 
національної безпеки 

Відділ освіти, культури, 
сім’ї, молоді та спорту 
Перечинської міської 
ради, заклади освіти та 
культури, виконавчі 
органи  міської ради (за 
згодою) 

2022 – 2030 
роки 

Підвищення рівня володіння 
українською мовою та ознайомлення з 
україномовними мистецькими 
проєктами, спрямованими на  
формування сприйняття української 
мови серед населення 

2.2. Участь учнів закладів  
освіти громади у  
всеукраїнських заходах у 
сфері національно-
патріотичного виховання, у 
міжнародних й все-
українських мовно-
літературних конкурсах 
ім. Тараса Шевченка та 
Петра Яцика, науково-
дослідницьких роботах 
Малої академії наук 
України, олімпіадах з 
української мови і 
літератури, історії, 
спрямованих на 
популяризацію української 
мови 

Відділ освіти, культури, 
сім’ї, молоді та спорту 
Перечинської міської 
ради, заклади освіти та 
культури, виконавчі 
органи  міської ради (за 
згодою) 

2022 – 2030 
роки 

Виховання в учнів патріотизму,  любові 
до рідної мови, вшанування творчої 
спадщини Т. Шевченка,охоплення 
мовними конкурсами учнівської молоді, 
стимулювання учнівської молоді до 
вивчення української мови 

2.3. Організація проведення 
курсу  лекцій з української 
мови „Українська мова – 
мова нації” для цільових 
аудиторій, у тому числі 
аудіо- та відеолекцій 

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

2022 – 2030 
роки 

Підвищення рівня мовної компетенції 
цільової аудиторії 



 

 

2.4. Показ українського 
патріотичного кіно просто 
неба 

Відділ освіти, культури, 
сім’ї, молоді та спорту 
Перечинської міської 
ради, заклади освіти та 
культури, виконавчі 
органи  міської ради (за 
згодою) 

2022 – 2030 
роки 

Виховання в учнів патріотизму,  любові 
до рідної мови та українського 
мистецтва 
 

2.5. Організація та 

проведення культурно-

масових заходів 

національної патріотичної 

тематики, спрямованих на 

популяризацію української 

мови та національної 

ідентичності 

Відділ освіти, культури, 
сім’ї, молоді та спорту 
Перечинської міської 
ради, заклади освіти та 
культури, виконавчі 
органи  міської ради (за 
згодою)  

2022 – 2030 

роки 

Забезпечення всебічного розвитку і 

функціонування української мови, 

стимулювання учнівської молоді до 

вивчення української мови 

3. Розроблення та 

відкриття мережі 

курсів з вивчення 

української мови (у 

тому числі 

дистанційних та 

онлайн-курсів) для 

різних категорій 

осіб, у тому числі на 

безоплатній основі, 

здійснен-ня інших 

заходів щодо 

сприяння 

опануванню 

державної мови 

3.1. Відкриття мережі  

очних та забезпечення 

доступу до безкоштовних 

онлайн-курсів  чи науково-

практичних конференцій, 

семінарів з української 

мови для пересічних 

громадян у бібліотеках та 

клубних закладах 

Перечинської 

територіальної громади  

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради, заклади освіти та 

культури, виконавчі 

органи  міської ради (за 

згодою) 

2022 – 2030 

роки 

Підвищення рівня якості викладання 

української мови як державної 

3.2. Створення і підтримка 
електронних ресурсів для 
популяризації української 
літератури, в тому числі 
забезпечення 
функціонування в 
бібліотеках громади 
«Української цифрової 
бібліотеки»  

Відділ освіти, культури, 
сім’ї, молоді та спорту 
Перечинської міської 
ради, заклади освіти та 
культури, виконавчі 
органи  міської ради (за 
згодою) 

2022 – 2030 
роки 

Підвищення рівня читацької 
сформованості та популяризації читання 
як критерію рівня ерудованості 



 

 

4. Сприяння 

створенню 

інформаційної, у 

тому числі  

медійної, 

україномовної 

продукції, у тому 

числі для дітей 

4.1. Організація створення 

медіа- продуктів з 

українознавства,  

тематичних тренінгів, з 

популяризації народних 

українських звичаїв та 

обрядів Перечинщини 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради, заклади освіти та 

культури, виконавчі 

органи  міської ради (за 

згодою) 

2022 – 2030 

роки 

Виховання патріотизму, любові до 

українських народних традицій, звичаїв 

та обрядів Перечинщини 

5. Сприяння 

запровадженню 

освітніх теле- та 

радіопрограм, 

відкритих онлайн-

курсів з української 

історії та культури 

 

5.1. Створення промо-

реклами, освітніх та 

культурних телепроєктів, 

радіопрограм, у тому числі 

про видатних діячів 

української історії і 

культури 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради, заклади освіти та 

культури, виконавчі 

органи  міської ради (за 

згодою) 

2022 – 2030 

роки 

Підвищення рівня популяризації 

української мови 

6. Створення умов 

для підвищення 

обізнаності 

громадян про 

порядок засто-

сування норм 

законодавства про 

державну мову в 

усіх соціальних 

сферах  

 

 

6.1. Інформування 

споживачів (створення  і 

розповсюдження 

відеороликів, виступи 

перед громадою та ін.), 

продавців товарів, 

надавачів послуг та 

виконавців робіт щодо 

нормативного 

врегулювання питання 

використання державної 

мови у відповідних сферах 

суспільного життя 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради, заклади освіти та 

культури, виконавчі 

органи  міської ради (за 

згодою) 

2022 – 2030 
роки 

Забезпечення вимог чинного 

законодавства України про мову 

6.2. Організація 

інформаційних поличок 

про порядок застосування 

норм законодавства про 

державну мову 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради, заклади освіти та 

культури, виконавчі 

органи  міської ради (за 

згодою) 

2022 – 2030 

роки 

Забезпечення вимог чинного 

законодавства України про мову, 

підвищення рівня інформованості 

громадян 

 

 

Секретар міської ради                                                   Галина ГАЄВСЬКА  



 

 

Додаток 2 до додатка 1  

до рішення міської ради 
 

 

ПОКАЗНИКИ 

 оцінки ефективності виконання Програми розвитку та функціонування української мови як державної  

в усіх сферах суспільного життя Перечинської територіальної громади на 2022 – 2030 роки 
 

І. Кількісні показники виконання Програми 
 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

 

 

Найменування показника 

Одиниця 

виміру 

Усього за 

Програмою 

I етап II етап 

(2025 – 

2030) 2022  2023  2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Зміцнення державного статусу 

української мови, вироблення 

дієвого механізму її захисту, 

розвитку та популяризації 

 

1. Кількість проведених заходів з питань 

державної мовної політики  

од. 70 10 10 10 40 

1.2. Кількість проведених зустрічей  із 

сучасними українськими письменниками  

од. 24 3 3 3 15 

1.3. Кількість заходів за ініціативою або 

участю громадських організацій, 

національно-культурних товариств, творчих 

спілок області 

од. 18 2 2 2 12 

1.4. Кількість проведених соціологічних 

досліджень  на тему мовно-культурної 

ідентифікації 

од. 9 1 1 1 6 

2. Створення умов для 

застосування державної мови під 

час виконання обов’язків, 

недопущення її дискримінації 

запровадження та реалізації 

відповідних проєктів 

2.1. Кількість проведених тематичних ефірів з 

розвитку української мови 

од. 27 3 3 3 18 

2.2.  Кількість проведених заходів у сфері 

національно-патріотичного виховання 

од. 36 4 4 4 24 

2.3. Кількість проведених лекцій  з 

української мови  

од. 108 12 12 12 72 



 

 

 

ІІ. Якісні показники виконання Програми 

 

Виконання завдань і заходів Програми дозволить: забезпечити поширення функцій та сфер застосування державної мови, 

розвиток української культури в усіх її проявах, формування цілісного національного інформаційно-культурного простору. 

2.4. Кількість проведених показів 

українського патріотичного кіно  

од. 9 1 1 1 6 

2.5.  Кількість проведених  культурно-

масових заходів національної патріотичної 

тематики  

од. 18 2 2 2 12 

3. Розроблення та відкриття 

мережі курсів з вивчення 

української мови (в тому числі 

дистанційних та онлайн-курсів) 

для різних категорій осіб, у тому 

числі на безоплатній основі, 

здійснення інших заходів щодо 

сприяння опануванню 

державної мови 

3.1. Кількість проведених  онлайн-курсів у 

бібліотеках та клубних закладах 

територіальних громад області з української 

мови  

од. 36 4 4 4 24 

3.2. Відсоток долучених бібліотек до 

«Української цифрової бібліотеки» 

% до 

кількості 

біб. 

закладів 

85 15 15 15 40 

4. Сприяння створенню 

інформаційної, у тому числі 

медійної, україномовної 

продукції для дітей 

4.1. Кількість оприлюднених медіапродуктів з 

українознавства  

од. 18 2 2 2 12 

5. Сприяння запровадженню 

освітніх теле- та радіопрограм, 

відкритих онлайн-курсів з 

української історії та культури 

5.1. Кількість запроваджених освітніх 

інформаційних проєктів з української історії 

та культури  

од. 7 1 1 1 4 

6. Створення умов для 

підвищення обізнаності 

громадян про порядок 

застосування норм 

законодавства про державну 

мову у всіх соціальних сферах 

6.1. Кількість створених аудіо- та/або відео- 

продуктів щодо нормативного врегулювання 

питання використання державної мови у 

відповідних сферах суспільного життя 

од. 18 2 2 2 12 

6.2. Кількість організованих інформаційних 

поличок про порядок застосування норм 

законодавства про державну мову 

од. 27 3 3 3 18 



 

 

Передбачені кроки сприятимуть вихованню різнобічно та гармонійно розвиненого, національно свідомого, 

високоосвіченого громадянина України, який буде здатний реалізувати свої права та виконати покладені на нього 

Конституцією України обов’язки. 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                   Галина ГАЄВСЬКА 

  



 

 

 Додаток 2  

до рішення міської ради 

 

ПАСПОРТ 

цільової програми 

 

1. Назва: Програма розвитку та функціонування української мови як державної 

в усіх сферах суспільного життя Перечинської ТГ на 2022 – 2030 роки. 

 

2. Підстава для розроблення: закони України „Про місцеві державні 

адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення 

функціонування української мови як державної”. 

 

3. Регіональний замовник Програми або координатор: відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 
 

4. Співзамовники Програми: відсутні. 

 

5. Відповідальні за виконання: відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради, заклади освіти та культури, виконавчі органи  

міської ради (за згодою) 
 

6. Мета: забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного 

розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах 

суспільного життя на території області, посилення її консолідуючої ролі в 

українському суспільстві як засобу зміцнення державної єдності, підвищення її 

ролі в забезпеченні територіальної цілісності та національної безпеки України, 

підтримки розвитку національної культури. 

7. Початок: 2022 рік, закінчення: 2030 рік. 

 

8. Етапи виконання: І етап: 2022 – 2024 роки, ІІ етап: 2025 – 2030 роки. 

9. Очікувані кінцеві результати виконання регіональної цільової програми: 

 

Напрями 

показників 

Програми 

Найменування показників Програми 
Одиниця 

виміру 

Значення показників 

Усього 

У тому числі за роками 

І етап 

II етап  

( 2025-

2030) 

2022 2023 2024 
2025 – 

2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Соціальні Кількість проведених заходів з питань 

державної мовної політики 
од. 70 10 10 10 40 

Кількість проведених зустрічей  із 

сучасними українськими письменниками  од. 24 3 3 3 15 

Кількість заходів за ініціативою або 

участю громадських організацій, 

національно-культурних товариств, 

творчих спілок області 

од. 18 2 2 2 12 



 

 

Кількість проведених соціологічних 

досліджень  на тему мовно-культурної 

ідентифікації 
од. 9 1 1 1 6 

Кількість створених аудіо- та/або 

відеопроєктів, спрямованих на 

сприйняття української мови серед 

населення 

од. 27 3 3 3 18 

Кількість проведених заходів у сфері 

національно-патріотичного виховання 
од. 36 4 4 4 24 

Кількість проведених лекцій  з 

української мови  
од. 108 12 12 12 72 

Кількість проведених показів 

українського патріотичного кіно  
од. 9 1 1 1 6 

Кількість проведених  культурно-масових 

заходів національної патріотичної 

тематики  
од. 18 2 2 2 12 

Кількість проведених  онлайн-курсів чи 

науково-практичних конференцій, 

семінарів з української мови у 

бібліотеках та клубних закладах 

територіальних громад області  

од. 36 4 4 4 24 

Кількість оприлюднених медіапродуктів з 

українознавства  
од. 18 2 2 2 12 

Кількість запроваджених освітніх 

інформаційних проєктів з української 

історії та культури  

од. 7 1 1 1 4 

Кількість створених аудіо- та/або 

відеопродуктів щодо нормативного 

врегулювання питання використання 

державної мови у відповідних сферах 

суспільного життя 

од. 18 2 2 2 12 

Кількість організованих інформаційних 

поличок про порядок застосування норм 

законодавства про державну мову 

од. 27 3 3 3 18 

 

10. Координація та контроль за виконанням. 

Координацію виконання Програми здійснює її регіональний  

замовник – відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради. 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з 

питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 

соціального захисту населення (голова Гунка Ф.Ф.). 

 

Секретар міської ради                                                    Галина ГАЄВСЬКА 

 
  



 

 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергова 23 сесія  

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  10 листопада 2022 року № 606 

       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, 12.07.2022, 28.07.2022, 08.09.2022,  

23.09.2022, 05.10.2022, 20.10.2022 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 

24.10.2022 №688 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік за 

рахунок додаткової дотації та у межах загального обсягу видатків головних 

розпорядників коштів»;  

лист фінансового відділу Перечинської міської ради від 08.11.2022 

№238/01-12 «Офіційний висновок про перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету Перечинської міської територіальної громади 

станом на 01.11.2022 року», міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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; 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 600 000,00 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 бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних 

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

5. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної 

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

цього рішення. 

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

додатком 5 до цього рішення. 

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

8. Визначити Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних 

доріг у Закарпатській області» замовником робіт по виконанню послуг з 

експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування 

місцевого значення С 070804 (Львів-Самбір-Ужгород)-Зарічово на території 

Перечинської ТГ та виділити кошти для співфінансування робіт в сумі                    

1 864 140 грн згідно заходів програми «Програма ремонту та утримання 

автомобільних доріг загального користування державного та місцевого 

значення в Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки». 

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(В.В. КРАВЕЦЬ). 

 

 

Міський голова                                                          Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

07505000000
код бюджету

(грн)

усього
у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  8 675 750,00 8 675 750,00 - -

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки 

на збільшення ринкової вартості  
7 625 976,00 7 625 976,00 - -

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 7 625 976,00 7 625 976,00 - -

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку 

у вигляді заробітної плати

1 400 000,00 1 400 000,00 - -

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

6 125 976,00 6 125 976,00 - -

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата

100 000,00 100 000,00 - -

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  380 000,00 380 000,00 - -

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

380 000,00 380 000,00 - -

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

500 000,00 500 000,00 - -

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)

-120 000,00 -120 000,00 - -

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються 

(перераховуються) згідно з Податковим кодексом 

України

669 774,00 669 774,00 - -

18010000 Податок на майно 669 774,00 669 774,00 - -

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 500 000,00 500 000,00 - -

18050400 Єдиний податок фізичних осіб 169 774,00 169 774,00 - -

40000000 Офіційні трансферти  221 734,00 221 734,00 - -

41000000 Від органів державного управління  221 734,00 221 734,00 - -

Додаток 1                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 10 листопада 2022 року №606

Зміни до обсягу доходів бюджету міської територіальної громади на 2022 рік

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



 

 

 
  

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
221 734,00 221 734,00 - -

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 221 734,00 221 734,00 - -

Х Усього доходів (без урахування трансфертів) 8 675 750,00 8 675 750,00 0,00 0,00

Х Разом доходів 8 897 484,00 8 897 484,00 0,00 0,00

           Секретар міської ради                                            Галина ГАЄВСЬКА



 

 

 
  

(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -4 112 110,00 4 112 110,00 4 112 110,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
-4 112 110,00 4 112 110,00 4 112 110,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

- -4 112 110,00 4 112 110,00 4 112 110,00

Х Загальне фінансування -4 112 110,00 4 112 110,00 4 112 110,00

600000 Фінансування за активними операціями -4 112 110,00 4 112 110,00 4 112 110,00

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів -4 112 110,00 4 112 110,00 4 112 110,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

- -4 112 110,00 4 112 110,00 4 112 110,00

Х Загальне фінансування -4 112 110,00 4 112 110,00 4 112 110,00

           Секретар міської ради                                            Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 2                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 10 листопада 2022 року №606

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2022 рік 

07505000000
 код бюджету

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання



 

 

 
 

 (грн) 

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

0100000 Міська рада (головний розпорядник) 38 806 092,00 32 593 687,00 9 902 888,00 2 790 327,00 6 212 405,00 14 510 746,63 14 227 085,63 283 661,00 - - 14 227 085,63 53 316 838,63

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
38 806 092,00 32 593 687,00 9 902 888,00 2 790 327,00 6 212 405,00 14 510 746,63 14 227 085,63 283 661,00 - - 14 227 085,63 53 316 838,63

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

14 422 874,00 14 422 874,00 9 732 086,00 1 124 518,00 - 1 907 950,00 1 907 950,00 - - - 1 907 950,00 16 330 824,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління
51 840,00 51 840,00 - - - - - - - - - 51 840,00

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

1 005 337,00 1 005 337,00 - 405 387,00 - 100 000,00 100 000,00 - - - 100 000,00 1 105 337,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
786 160,00 786 160,00 - 30 000,00 - - - - - - - 786 160,00

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
403 680,00 403 680,00 - - - - - - - - - 403 680,00

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення сміття 

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

Додаток 3             

до рішення виконавчого комітенту                                                                                                    

Перечинської міської ради                                                                                                                                                                

від 10 листопада 2022 року №606

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

07505000000
код бюджету

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВК         

МБ

Код 

ФКВ         

МБ

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

усього
видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку
усього 

у тому                      

числі бюджет 

розвитку

видатки розвиткуоплата              

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Разомвидатки 

споживання

з  них



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

1 576 600,00 - - - 1 576 600,00 555 095,00 555 095,00 - - - 555 095,00 2 131 695,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
4 944 997,00 4 543 237,00 - 1 230 422,00 401 760,00 3 320 000,00 3 320 000,00 - - - 3 320 000,00 8 264 997,00

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
- - - - - 59 000,00 59 000,00 - - - 59 000,00 59 000,00

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

4 064 925,00 1 250 000,00 - - 2 814 925,00 3 276 967,00 3 276 967,00 - - - 3 276 967,00 7 341 892,00

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

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування
12 497,00 12 497,00 - - - - - - - - 12 497,00

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 органами виконавчої влади

- - - - - 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

252 377,00 252 377,00 - - - 90 600,00 90 600,00 - - - 90 600,00 342 977,00

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
4 096 745,00 4 096 745,00 - - 3 764 055,00 3 764 055,00 - - - 3 764 055,00 7 860 800,00

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

4 870 300,00 4 870 300,00 - - - 1 000 000,00 1 000 000,00 - - 1 000 000,00 5 870 300,00

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

спорту (головний розпорядник)
86 860 038,00 86 860 038,00 60 542 080,00 8 915 861,00 - 5 843 109,00 4 715 559,00 1 127 550,00 - 240 000,00 4 715 559,00 92 703 147,00

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

спорту (відповідальний виконавець)
86 860 038,00 86 860 038,00 60 542 080,00 8 915 861,00 - 5 843 109,00 4 715 559,00 1 127 550,00 - 240 000,00 4 715 559,00 92 703 147,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах

2 666 839,00 2 666 839,00 2 059 410,00 74 700,00 - - - - - - - 2 666 839,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 15 507 593,00 15 507 593,00 10 100 645,00 2 173 809,00 765 750,00 75 000,00 690 750,00 - - 75 000,00 16 273 343,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
18 450 171,00 18 450 171,00 8 571 612,00 5 986 932,00 - 4 519 864,00 4 383 064,00 136 800,00 - - 4 383 064,00 22 970 035,00

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 235 330,00 235 330,00 - - - - - - - - - 235 330,00

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

0613230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у зв`язку 

із введенням воєнного стану

340 000,00 340 000,00 - - - 26 275,00 26 275,00 - - - 26 275,00 366 275,00

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
593 064,00 593 064,00 217 431,00 52 700,00 - - - - - - - 593 064,00

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

1 964 860,00 1 964 860,00 1 299 598,00 317 170,00 - - - - - - - 1 964 860,00

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

2 077 954,00 2 077 954,00 1 522 626,00 197 150,00 - 75 000,00 75 000,00 - - - 75 000,00 2 152 954,00

0615062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

12 000,00 12 000,00 - - - - - - - - - 12 000,00

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення (головний 

розпорядник)

8 080 459,00 8 080 459,00 1 705 861,00 - - 8 606 640,00 8 606 640,00 - - - 8 606 640,00 16 687 099,00

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення (відповідальний 

виконавець)

8 080 459,00 8 080 459,00 1 705 861,00 - - 8 606 640,00 8 606 640,00 - - - 8 606 640,00 16 687 099,00

0710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах

1 000 240,00 1 000 240,00 798 377,00 - - - - - - - 1 000 240,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню
4 574 518,00 4 574 518,00 - 2 272 610,00 2 272 610,00 2 272 610,00 6 847 128,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

396 000,00 396 000,00 - - - 75 000,00 75 000,00 75 000,00 471 000,00



 

 

 
 

 

 

 

 

 

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я
675 756,00 675 756,00 - - - - - - - - - 675 756,00

0713032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв'язку
14 433,00 14 433,00 - - - - - - - - - 14 433,00

0713035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті

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

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

225 900,00 225 900,00 - - - - - - - - - 225 900,00

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
- - - - - 5 259 030,00 5 259 030,00 - - - 5 259 030,00 5 259 030,00

0718240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
14 482,00 14 482,00 - - 1 000 000,00 1 000 000,00 - - - 1 000 000,00 1 014 482,00

3700000
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник)
1 485 000,00 985 000,00 771 100,00 - - 3 655 180,00 3 655 180,00 - - - 3 655 180,00 5 140 180,00

3710000
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник)
1 485 000,00 985 000,00 771 100,00 - - 3 655 180,00 3 655 180,00 - - - 3 655 180,00 5 140 180,00

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

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету   - - - - - 3 600 000,00 3 600 000,00 - - - 3 600 000,00 3 600 000,00

Х Х Х УСЬОГО 135 231 589,00 128 519 184,00 72 921 929,00 ########### 6 212 405,00 32 615 675,63 31 204 464,63 1 411 211,00 - 240 000,00 31 204 464,63 167 847 264,63

           Секретар міської ради                                            Галина ГАЄВСЬКА



 

 

 

 (грн) 

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

5 690 374,00 2 991 234,00 190 345,00 978 734,00 2 199 140,00 3 207 110,00 3 207 110,00 3 207 110,00 8 897 484,00

0100000 Міська рада (головний розпорядник) 4 075 819,00 1 876 679,00 - 805 779,00 2 199 140,00 2 584 500,00 2 584 500,00 - - - 2 584 500,00 6 660 319,00

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
4 075 819,00 1 876 679,00 - 805 779,00 2 199 140,00 2 584 500,00 2 584 500,00 - - - 2 584 500,00 6 660 319,00

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

863 779,00 863 779,00 - 338 779,00 - 170 000,00 170 000,00 - - - 170 000,00 1 033 779,00

0113230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у 

зв`язку із введенням воєнного стану

174 950,00 174 950,00 - 167 000,00 - - - - - - - 174 950,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
40 000,00 40 000,00 - - - - - - - - 40 000,00

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні 

послуги

335 000,00 - - 335 000,00 - - - - - - 335 000,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
756 000,00 756 000,00 - 300 000,00 - 800 000,00 800 000,00 - - - 800 000,00 1 556 000,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

1 864 140,00 - - 1 864 140,00 - - - - 1 864 140,00

Додаток 3.1                

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 10 листопада 2022 року №606

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів                                                                                                                                                         
(у межах змін обсягу доходів,  загального обсягу видатків)

07505000000
(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВК         

МБ

Код 

ФКВ         

МБ усього 
у тому                      

числі бюджет 

розвитку

видатки            

розвитку

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальний фонд

Разом
усього

Спеціальний фонд

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 

видатки 

споживанн

я

з  них

I. В межах змін обсягу доходів

видатки 

розвитку

видатки 

споживання

з  них

оплата              

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії



 

 

 

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

41 950,00 41 950,00 - - - 60 000,00 60 000,00 - - - 60 000,00 101 950,00

0118240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
- - - 1 554 500,00 1 554 500,00 - - - 1 554 500,00 1 554 500,00

0600000
Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту (головний розпорядник)
1 032 555,00 1 032 555,00 156 000,00 172 955,00 - - - - - - - 1 032 555,00

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту (відповідальний 

виконавець)

1 032 555,00 1 032 555,00 156 000,00 172 955,00 - - - - - - - 1 032 555,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 221 500,00 221 500,00 84 000,00 221 500,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
611 055,00 611 055,00 88 955,00 - - - - 611 055,00

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

200 000,00 200 000,00 156 000,00 200 000,00

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

(головний розпорядник)

82 000,00 82 000,00 34 345,00 - - 22 610,00 22 610,00 - - - 22 610,00 104 610,00

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

(відповідальний виконавець)

82 000,00 82 000,00 34 345,00 - - 22 610,00 22 610,00 - - - 22 610,00 104 610,00

0710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

42 000,00 42 000,00 34 345,00 - - 42 000,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
- - 22 610,00 22 610,00 22 610,00 22 610,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

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

3700000
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник)
500 000,00 - - - - 600 000,00 600 000,00 - - - 600 000,00 1 100 000,00

3710000
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник)
500 000,00 - - - - 600 000,00 600 000,00 - - - 600 000,00 1 100 000,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 500 000,00 - - - - - - - - - - 500 000,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету   - - - 600 000,00 600 000,00 - - - 600 000,00 600 000,00

-905 000,00 - - - 195 000,00 905 000,00 905 000,00 - - - 905 000,00 -

0100000 Міська рада (головний розпорядник) 115 000,00 -80 000,00 - - 195 000,00 305 000,00 305 000,00 - - - 305 000,00 420 000,00

II. В межах загального обсягу видатків 



 

 

 
 

 

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
115 000,00 -80 000,00 - - 195 000,00 305 000,00 305 000,00 - - - 305 000,00 420 000,00

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

70 000,00 70 000,00 - - -70 000,00 -70 000,00 - - - -70 000,00 -

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

-150 000,00 -150 000,00 - - - - - - - - - -150 000,00

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні 

послуги

195 000,00 - - 195 000,00 375 000,00 375 000,00 - - - 375 000,00 570 000,00

0600000
Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту (головний розпорядник)
50 000,00 50 000,00 - - - 375 000,00 375 000,00 - - - 375 000,00 425 000,00

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту (відповідальний 

виконавець)

50 000,00 50 000,00 - - - 375 000,00 375 000,00 - - - 375 000,00 425 000,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 10 000,00 10 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 85 000,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
30 000,00 30 000,00 - 225 000,00 225 000,00 - - 225 000,00 255 000,00

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

10 000,00 10 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 85 000,00

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

(головний розпорядник)

30 000,00 30 000,00 - - - 225 000,00 225 000,00 - - - 225 000,00 255 000,00

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

(відповідальний виконавець)

30 000,00 30 000,00 - - - 225 000,00 225 000,00 - - - 225 000,00 255 000,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
20 000,00 20 000,00 - 150 000,00 150 000,00 150 000,00 170 000,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

10 000,00 10 000,00 - 75 000,00 75 000,00 75 000,00 85 000,00

3700000
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник)
-1 100 000,00 - - - - - - - - - - -1 100 000,00



 

 

 
 

 

 

 

  

3710000
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник)
-1 100 000,00 - - - - - - - - - - -1 100 000,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -1 100 000,00 - - - - - - - - - - -1 100 000,00

Х Х Х УСЬОГО 4 785 374,00 2 991 234,00 190 345,00 978 734,00 2 394 140,00 4 112 110,00 4 112 110,00 - - - 4 112 110,00 8 897 484,00

           Секретар міської ради                                            Галина ГАЄВСЬКА



 

 

 
 

 

 

 

 

      (грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Міська рада (головний розпорядник) Х Х 6 046 540,00 3 257 040,00 2 789 500,00 2 789 500,00

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
Х Х 6 046 540,00 3 257 040,00 2 789 500,00 2 789 500,00

0113230 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 

(зі змінами)

174 950,00 174 950,00 -

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
40 000,00 40 000,00 -

0116013 6013 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні 

послуги

Програма фінансового забезпечення заходів 

пов’язаних з підсиленням водопостачання в 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-

2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61
-150 000,00 -150 000,00 -

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)

905 000,00 530 000,00 375 000,00 375 000,00

Усього
Загальний             

фонд

Спеціальний фонд 

Додаток 4   

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 10 листопада 2022 року №606

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

07505000000
код бюджету

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

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



 

 

 
 

 

 

 

 

 

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)

1 556 000,00 756 000,00 800 000,00 800 000,00

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)

1 864 140,00 1 864 140,00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Програма "Турбота" Перечинської міської 

територіальної громади на 2022-2023 роки

Рішення від 

13.03.2022 №514 

(зі змінами)

101 950,00 41 950,00 60 000,00 60 000,00

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 

(зі змінами)

1 554 500,00 1 554 500,00 1 554 500,00

0700000
Вiддiл охорони здоров"я, соцiального 

захисту населення та у справах дiтей  

(головний розпорядник)

Х Х 277 610,00 30 000,00 247 610,00 247 610,00

0710000
Вiддiл охорони здоров"я, соцiального 

захисту населення та у справах дiтей  

(відповідальний виконавець) 

Х Х 277 610,00 30 000,00 247 610,00 247 610,00

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)

192 610,00 20 000,00 172 610,00 172 610,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Програма стимулів та розвитку надання первинної 

медико-санітарної допомоги населенню 

Перечинської ТГ та відновлення матеріально-

технічної бази КНП «Перечинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»

Рішення від 

06.07.2021 №249 

(зі змінами)

85 000,00 10 000,00 75 000,00 75 000,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х 6 324 150,00 3 287 040,00 3 037 110,00 3 037 110,00

           Секретар міської ради                                            Галина ГАЄВСЬКА



 

 

 
 

07505000000
код бюджету

(грн)

1 3

41040400 221 734,00

07100000000 221 734,00

0,00

Х 221 734,00

2

I. Трансферти до загального фонду бюджету

Інші дотації з місцевого бюджету за рахунок 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

Додаток 5                  

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 10 листопада 2022 року №606

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

Обласний бюджет Закарпатської області

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:



 

 

 

Х 221 734,00

Х 0,00

(грн)

1 2 4

3719770 9770 600 000,00

07100000000 600 000,00

Х Х 600 000,00

Х Х 0,00

Х Х 600 000,00

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

3

I. Трансферти із загального фонду бюджету

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

загальний фонд

спеціальний фонд

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

Інші субвенції з місцевого бюджету (співфінансування для 

придбання шкільного автобусу для Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області)

Обласний бюджет Закарпатської області

           Секретар міської ради                                            Галина ГАЄВСЬКА

Усього
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