
                                                       Порядок денний 

1 пленарного засідання 25 сесії 

Від 15 грудня 2022 року 

 

609. Про затвердження порядку процедури громадського обговорення на 

посаду старости Перечинської територіальної громади. 

610. Про затвердження орієнтовного плану роботи Перечинської міської 

ради та виконавчого комітету на 2023 рік. 

611. Про затвердження плану діяльності Перечинської міської ради та 

виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 

рік. 

612. Про затвердження Структури та чисельності апарату Перечинської 

міської ради на 2023рік.  

613. Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату, відділів 

та структурних підрозділів Перечинської міської ради на 2023 рік. 

614. Про внесення змін в додаток № 1 до рішення 21 сесії Перечинської 

міської ради 6 скликання №360 від 20.08.2015 (зі змінами). 

615. Про передачу на баланс відділу освіти культури, сім’ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради комунального майна. 

616. Про внесення змін до персонального складу узгоджувальної комісії 

Перечинської міської ради. 

617. Про внесення змін до рішення 22 сесії VIII скликання Перечинської 

міської ради №584 від 27 жовтня 2022 року. 

618. Про надання згоди на передачу об’єктів права державної власності 

в комунальну власність. 

619. Про розірвання договору оренди землі зареєстрованого в ЗРФ ДП 

«Центр ДЗК» від 18 червня 2009 року №940971200004. 

620. Про внесення змін до Статуту Сімерської гімназії Перечинської 

міської ради Закарпатської області. 

621. Про внесення змін до Статуту Перечинського ЗДО ясел-садка 

«Веселка». 

622. Про звільнення старости Зарічівського старостинського округу. 

623. Про Звернення Перечинської міської ради щодо присвоєння звання 

Героя України (посмертно) КУЦИНУ Олегу Івановичу – командиру 

Окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї механізованої 

бригади Збройних сил України. 

624. Про внесення змін до цільових програм. 

625. 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, 10.11.2022, 18.11.2022 року). 

626.  Про бюджет Перечинської міської територіальної громади на 2023 

рік. 

627. Про надання дозволу на розробку детального плану території. 

628. Про розірвання договору оренди майнового комплексу. 



629.  Про розгляд звернення депутата Закарпатської обласної ради 

Шандора Ф.Ф. 

630. Різне. 

 
 

  



 
УКРАЇНА                                     

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                     

1 пленарне засідання  

25 сесії VІIІ скликання  

РІШЕННЯ 

 

від 15 грудня  2022 року № 609 

м.Перечин 

 

Про затвердження порядку  

проведення громадського  

обговорення на посаду  

старости Перечинської ТГ 

 

Керуючись ст.26, ст.541 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розвитку інституту старост», з метою врахування думки 

громадськості під час призначення старост у Перечинській територіальній 

громаді, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань 

законності, депутатської етики, протидії та запобігання корупції, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок проведення громадського обговорення  кандидатури 

старости у Перечинській територіальній громаді згідно дадатку 1 до даного 

рішення. 

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

питань законності, депутатської етики, протидії та запобігання корупції (Тимко 

В.В). 

 

 

Міський голова                                                                Іван ПОГОРІЛЯК  

 

  



Додаток 1 

до рішення Перечинської міської ради 

 від 15 грудня 2022 р. №609 

 

 

ПОРЯДОК 

проведення громадського обговорення  кандидатури  

старости у Перечинській територіальній громаді 

 

І.Загальні положення 

 

1. Порядок проведення громадського обговорення кандидатури на посаду 

старости Перечинської територіальної громади (далі – порядок) розроблений 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

2. Цей порядок визначає основні вимоги до організації і проведення 

громадського обговорення кандидатури на посаду старости Перечинської 

сільської територіальної громади (далі – громадське обговорення). 

3. Громадське обговорення проводиться з метою залучення громадян до 

участі в обговоренні кандидатури на посаду старости, надання можливості для 

їх вільного доступу до інформації про кандидата на посаду старости, 

забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності Перечинської 

міської ради. 

4. Проведення громадського обговорення повинно сприяти налагодженню 

системного діалогу Перечинської міської ради і громадськості, підвищенню 

якості підготовки та прийняття рішень з питання затвердження старости з 

урахуванням думки громадськості. 

 

ІІ.Кандидат на посаду старости 

 

1. Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення 

Перечинським міським головою, про що ним приймається відповідне 

розпорядження. 

2. Вимоги та обмеження щодо кандидата на посаду старости 

визначаються законом. 

 

ІІІ.Організація і проведення громадського обговорення 

 

1. Організацію і проведення громадського обговорення 

забезпечує Перечинська міська рада. 

2. Громадське обговорення передбачає організацію і проведення 

консультацій з громадськістю мешканців старостинського округу. Консультації 

з громадськістю проводяться у формі вивчення громадської думки 

(опосередкована форма) шляхом зібрання підписних листів. 

3. Для проведення громадського обговорення 

розпорядженням Перечинського міського голови утворюється комісія з 

проведення  громадського обговорення кандидатури на посаду 



старости Перечинської територіальної громади (далі – комісія) у складі не 

менше 5-ти осіб. 

4. Зміни до складу комісії приймається розпорядженням Перечинського 

міського голови. 

5.Засідання комісії проводяться в міру необхідності та вважаються 

правомочними за присутності половини складу комісії. 

6. Рішення комісії є протокольним та вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосували половина та більше присутніх її членів. У разі рівної 

кількості голосів голос голови комісії є вирішальним. Протокол комісії 

підписується головою та усіма присутніми членами комісії. 

7. З метою організації та проведення засідань комісії, в роботі комісії 

можуть брати участь працівники виконавчого комітету міської ради. 

 

ІV. Проведення процедури вивчення громадської думки 

 

1. Вивчення думки мешканців старостинського округу щодо кандидатури 

старости проводиться шляхом зібрання підписних листів. 

2. У громадському обговоренні  (громадських слухань) з правом голосу 

можуть брати  участь  громадяни України -  жителі  відповідного 

старостинського округу, що мають право голосу на виборах. 

3. Особа жителя відповідного старостинського округу та факт реєстрації 

постійного місця проживання на території старостинського округу   

встановлюється у визначеному законом порядку на підставі документів. 

4. Час та місце проведення опитування визначається комісією. 

5. Інформація щодо проведення опитування доводиться до відома 

громадян шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошень 

та/або офіційному сайті Перечинської міської ради. Також інформація може 

бути розміщена в друкованих засобах масової інформації, соціальних мережах 

тощо. 

6. З метою опитування максимальної  кількості громадян старостинського 

округу процес опитування може тривати кілька днів. 

7. Опитування громадян може проводитися шляхом відвідування місць 

проживання громадян старостинського округу, що мають право голосу на 

виборах, або в публічних місцях на території старостинського округу в 

визначений час згідно рішення комісії. 

8. Опитування здійснюється шляхом заповнення громадянами підписних 

листів, форма якого розробляється та затверджується комісією. В підписних 

листах  вказується назва опитування, інформація про кандидата на посаду 

старости, зазначаються особисті дані учасників опитування  (прізвище, ім`я та 

по батькові, число, місяць та рік народження, серія та номер паспорта 

громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України) та 

проставляється їх особистий підпис. 

9. Усі особи, які беруть участь у опитуванні, надають згоду на обробку 

наданих ними персональних даних у межах та спосіб, необхідний для 

врахування результатів громадського опитування. Про надання цієї згоди та 

обсяги обробки персональних даних учасників громадського опитування має 



бути зроблений відповідний застережний запис на кожному аркуші списку 

опитування. 

10. Відмова від надання документів, які підтверджують особу, або 

відмова від надання згоди на обробку персональних даних є підставою не 

допуску особи до участі у громадському опитуванні та неврахуванні думки цієї 

особи при встановленні підсумків опитування. 

11. Перед опитуванням громадяни можуть докладніше ознайомитися з 

інформацією про кандидата (фото та автобіографія) з інформаційних плакатів 

(листівок), які виготовляються комісією або в інший спосіб визначений 

комісією.  

12. Мешканці старостинського округу заповнюють необхідні дані та  

проставляють підпис в підписному листі за відповідного кандидата. 

13. Підрахунок голосів в підписних листах здійснюється комісією. 

14. Результати опитування вносяться в протокол засідання комісії. 

15. Якщо кандидатура старости отримала  достатню підтримку за 

результатами опитування громадян, інші форми консультацій з громадськістю 

можуть не проводитися. 

 

V. Проведення громадських слухань 

 

1. Якщо за результатами опитування громадян кандидатура старости не 

отримала необхідну підтримку голосів, то додатково можуть проводитися 

громадські слухання. Також громадські слухання можуть проводитися 

додатково (за розпорядженням міського голови або рішенням комісії) після 

завершення опитування громадян відповідного старостинського округу. 

          2. Час та місце проведення громадських слухань визначається комісією. 

3. Інформація про проведення громадських слухань доводиться до відома 

громадян під час проведення опитування та/або шляхом розміщення 

відповідної інформації на дошках оголошень та/або офіційному 

сайті Перечинської міської ради або в інший спосіб. 

4. Після проведення проведення громадських слухань проводиться 

засідання комісії, яке протоколюється. 

5. Громадяни відповідного старостинського округу, які з певних причин 

не були опитані щодо кандидата на посаду старости  мають право заповнити 

підписні листи під час проведення громадських слухань. 

6. Під час проведення громадських слухань може заслуховуватися 

кандидат на посаду старости або інші посадові особи Перечинської міської 

ради.  

7. Докладніше ознайомитися з інформацією про кандидата (фото та 

автобіографія) громадяни можуть ознайомитися з інформаційних плакатів 

(листівок), що розміщуються в приміщенні проведення громадських слухань. 

8. У громадському обговоренні  (громадських слухань) з правом голосу 

можуть брати участь громадяни України -  жителі  відповідного 

старостинського округу, що мають право голосу на виборах. 

9. Особа жителя територіальної громади (старостинського округу) та факт 

реєстрації постійного місця проживання на території відповідного 



старостинського округу  встановлюється у визначеному законом порядку на 

підставі документів.  

13. Результати громадських слухань зазначаються в протоколі 

громадських слухань. 

14. Рішення, прийняті під час громадських слухань, вносяться в протокол 

засідання комісії. 

 

V. Підсумки громадського обговорення 

 

1. За результатами проведеного громадського обговорення кандидатури 

старости складається протокол, який має містити такі відомості: дата (період) і 

місце проведення опитування громадян та громадського слухання ( за 

наявності), кількість жителів відповідного старостинського округу, які є 

громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про 

кандидата на старосту, кількість учасників опитування, які підтримали 

відповідну кандидатуру. 

2. Підписні листи на підтримку кандидата є частиною протоколу і 

додаються до нього та обов’язково мають містити: прізвища, власні імена (усі 

власні імена), по батькові (за наявності) учасників, число, місяць і рік їх 

народження, серія та номер паспорта громадянина України (тимчасового 

посвідчення громадянина України – для осіб, недавно прийнятих до 

громадянства України), що засвідчуються підписом таких учасників. 

3. Якщо в результаті громадського обговорення кандидата на посаду 

старости  кандидат отримав необхідну підтримку визначену Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», така кандидатура вважається 

погодженою з жителями відповідного старостинського округу на посаду 

старости. 
 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 15 грудня 2022 року № 610  

м.Перечин 

 

Про затвердження орієнтовного 

плану роботи Перечинської  

міської ради та виконавчого  

комітету на 2023 рік 

 

На підставі ст. 26 ч.1 п. 7 Закону України “ Про місцеве самоврядування в 

Україні“, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити орієнтовний план роботи Перечинської міської ради та 

виконавчого комітету на 2023 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

(Гаєвська Г.В.) та голів постійних комісій міської ради. 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



Додаток № 1 

До рішення 

 від 15 грудня 2022 р. № 610 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ В 2023 РОЦІ 

 

І. Заслухати на пленарних засіданнях сесій Перечинської міської ради 

наступні планові питання: 

1 квартал 

1. Про звіти структурних підрозділів, комунальних закладів та підприємств 

Перечинської міської ради. 

2. Про звіт виконавчого комітету Перечинської міської ради за 2022 рік. 

3. Про затвердження звіту по виконанню бюджету міської територіальної 

громади за 2022 рік. 

2 квартал 

1. Про основні напрями діяльності міської ради з питань забезпечення 

законності і правопорядку на території Перечинської міської 

територіальної громади.  

2. Про здійснення контролю за дотриманням земельного та 

природоохоронного законодавства в Перечинській міській раді. 

3. Проведення «Круглого столу» а тему «Соціальна адаптація та 

працевлаштування військовослужбовців».  

3 квартал 

1. Про звіт по виконанню бюджету міської територіальної громади за 

півріччя. 

2. Про роботу міської ради, спрямованої на максимальне поповнення 

міського бюджету та ефективне використання бюджетних коштів.  

4 квартал 

1. Аналіз роботи Перечинської міської ради по виконанню рішень, 

прийнятих на сесіях міської ради за звітній період. 

2. Про хід реалізації бюджетних програм прийнятих міською радою в 2023 

році. 

3. Про затвердження плану діяльності Перечинської міської ради та 

виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2024 

рік 

                                                                     Строк виконання : протягом  року 

                                                     Відповідальні: міський голова, секретар ради 

 

ІІ. Розглянути на засіданнях виконавчого комітету наступні  планові 

питання : 

Січень 

1. Про виконання бюджету за 2022 рік. 



Лютий 

1. Про визначення переліку об’єктів  та видів громадських та суспільно -

корисних робіт ( адміністративні правопорушення) на території 

Перечинської ТГ. 

Березень 

1. Про затвердження змін до фінансових планів комунальних некомерційних 

підприємств «Перечинський центр надання первинної медико-санітарної 

допомоги» та «Перечинська лікарня Перечинської міської  ради». 

Квітень 

1. Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади. 

Травень 

1. Про затвердження звіту по виконанню бюджету міської територіальної 

громади за І квартал. 

Червень 

1. Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів на 2023 рік. 

Липень 

1. Про хід виконання заходів по підготовці житлово – комунального 

господарства до роботи в осінньо – зимовий період 

Серпень 

1. Про затвердження звітів про виконання фінансових планів за ІІ квартал КНП 

«Центр надання первинної медико – санітарної дороги» та КНП «Перечинська 

лікарня Перечинської міської ради». 

Вересень 

1. Про роботу комісії для формування пропозицій стосовно потреби щодо 

спрямування у 2023 році коштів субвенції з державного бюджету 

місцевому бюджету на проектні, будівельно - ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Жовтень 

1. Про роботу адміністративної комісії при виконкомі Перечинської міської 

ради. 

Листопад. 

1. Про хід і результати виконання міського бюджету за 3-й квартал 2023 року. 

Грудень 

1. Про міський бюджет територіальної громади на 2024 рік. 

                                                                            Строк :  щомісяця 

                                                          Відповідальні : заступник міського голови, 

                                                                            керуюча справами виконкому 

ІІІ. Винести на розгляд засідань постійних депутатських комісій 

наступні  планові питання : 



Постійна комісія міської ради з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій: 

1. Про хід виконання плану соціально - економічного розвитку міста 

Перечин. 

2. Про проблеми матеріально - фінансової бази місцевого самоврядування. 

3. Про хід виконання міського бюджету. 

 

Постійна комісія міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, 

соціального захисту, фізичної культури та спорту: 

1. Про стан організації дозвілля дітей та молоді у місті Перечин. 

2. Про заходи щодо відзначення річниці  Дня Перечина. 

3. Про спільні заходи неурядових громадських організацій міста по 

соціальному захисту населення. 

 

Постійна комісія міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства: 

1. Про ефективність використання земель на території міста Перечин 

2. Про шляхи вирішення питань охорони довкілля підприємствами, 

установами, організаціями різних форм власності, розташованих на 

території міста. 

3. Про хід та виконання екологічної програми у м. Перечин. 

4. Про благоустрій та озеленення міста Перечин. 

 

Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської етики, протидії 

та запобігання корупції: 

1. Про активність депутатів міської ради та стан їх виконавської 

дисципліни. 

2. Про основні напрями роботи міської ради, її виконавчого комітету з 

питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 

законних інтересів громадян. 

                                                                        Строк :  протягом року 

                                                  Відповідальні : голови постійних комісій 

 

ІV. Активізувати роботу адміністративної комісії при виконкомі міської 

ради                                                                         Строк : протягом року 

                                                                 Відповідальний: голова адмін.комісії 

V. Систематично проводити засідання комісії з питань обліку громадян, 

що потребують поліпшення житлових умов та розподілу житла за окремим 

планом:                                                                               

                                                                      Строк : протягом року 

                                                                     Відповідальні : голова комісії 

VІ.  Провести наступні організаційно – масові заходи 

1.Провести громадські слухання. 



                                                                                  Строк : протягом року 

1. Проводити прийоми громадян за місцем проживання згідно окремого 

графіку 

                                                                            Строк: протягом року 

2. Організувати заходи по проведені санітарної очистки, благоустрою 

території громади: 

-провести місячник благоустрою території громади - березень-квітень 

-всеперечинська толока – остання субота березня, третя субота травня 

3. Провести масові заходи : 

- Новий рік – січень; 

- Різдво Христове – січень; 

- Водохреща – січень; 

- День Соборності України – січень; 

- Міжнародний день пам'яті жертв Холокоста – січень; 

- День памяті героїв Крут – січень; 

- Гастрофестиваль «Сімерківська свіжина» – лютий; 

- Конкурс Лемківської пісні – лютий; 

- Міжнародний день рідної мови – лютий; 

- До дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав –

лютий; 

- День Святого Валентина – лютий; 

- День вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 

лютий; 

- Весняний бал – березень; 

- Міжнародний жіночий день – березень; 

- «Великодній ярмарок» - квітень; 

- День довкілля – суботник – квітень; 

- Великдень – квітень; 

- Відзначення Дня Чорнобильської трагедії – квітень; 

- Свято Весни і Праці – травень; 

- День Перемоги – травень; 

- День матері – травень; 

- День вишиванки – травень; 

- День музею – травень; 

- День сталої енергетики – травень; 

- День Перечина – травень; 

- Міжнародний день захисту дітей – червень; 

- День медичного працівника – червень; 

- Свято Останнього дзвоника – травень; 

- День молоді – червень; 

- Трійця – червень; 

- День Конституції – червень; 

- Лемківська Ватра – липень; 

- День Незалежності – серпень; 

- День знань – вересень; 

- Європейський тиждень мобільності – вересень; 



- День дошкілля – вересень; 

- День захисників і захисниць Украї́ни – жовтень; 

- Міжнародний день музики та людей похилого віку – жовтень; 

- День вчителя – жовтень; 

- «Осінній ярмарок» - жовтень; 

- 100 річчя Перечинського футболу - жовтень; 

- День Перечинської міської територіальної громади – жовтень; 

- День Гідності та Свободи – листопад-лютий; 

- День інвалідів – грудень; 

- День пам’яті жертв голодомору, визволення Перечина від німецько-

фашистських загарбників – листопад; 

- День місцевого самоврядування – грудень; 

- Новорічно-різдв’яні свята – грудень-січень; 

4. Культурномасові заходи: 

- фестивалі, ярмарки, конкурси.   

Відзначення кращих жителів громади за професією та ювілейних дат 

старожилів територіальної громади. 

- Присвоєння звання “Почесний громадянин міста ”. 

- Нагородження орденами, медалями кращих мешканців територіальної 

громади до Дня Незалежності. 

 

 

Секретар  міської ради                                               Галина ГАЄВСЬКА 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 15 грудня 2022 року № 611  

м.Перечин 

 

Про затвердження  

плану діяльності Перечинської міської 

ради та виконавчого комітету  

з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2023 рік 
 

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, 32 Закону України “Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,   з метою 

планування діяльності міської ради та виконавчого комітету з прийняття 

рішень, направлених на регулювання господарських відносин на території 

Перечинської міської територіальної громади, а також адміністративних 

відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план діяльності Перечинської міської ради та виконавчого 

комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік згідно 

Додатку1 до даного рішення. 

2. Постійній комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій (голова Кравець В. В.) забезпечити 

підготовку експертних висновків щодо регуляторного впливу проектів 

регуляторних актів, про відповідність  вимогам статей 4 та 8 Закону України 

“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності”. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради та  

постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій (Кравець В.В.). 

Міський голова                                                                      Іван ПОГОРІЛЯК 

  



Додаток №1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

від 15 грудня 2022 року№ 611 

 

План діяльності Перечинської міської ради та виконавчого комітету 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік 

 

№ Вид і назва проекту Мета прийняття 

Строки 

підготовки 

проектів 

Відповідальні 

за розробку 

1 

Рішення міської ради 

“Про місцеві податки та 

збори” 

Забезпечення практичної 

реалізації статей 

7,8,10,12,14 розділу I, 

розділів XII, XIV 

Податкового кодексу 

України шляхом 

встановлення місцевих 

податків і зборів, та 

затвердження їх ставок, 

які будуть діяти на 

території Перечинської 

міської територіальної 

громади 

І-II 

квартал 

2023 року 

Виконавчий 

апарат 

міської ради 

2 

Рішення виконавчого 

комітету «Про 

затвердження тарифів 

на водопостачання»  

Приведення тарифів до 

економічно 

обґрунтованого рівня у 

зв’язку з підвищенням 

ціни на паливо, зміни 

рівня заробітної плати. 

ІІІ квартал 

2023 року 

Виконавчий 

апарат 

міської ради 

3 

Рішення виконавчого 

комітету «Про 

затвердження тарифів 

на водовідведення» 

Приведення тарифів до 

економічно 

обґрунтованого рівня у 

зв’язку з підвищенням 

ціни на паливо, зміни 

рівня заробітної плати. 

ІІІ квартал 

2023 року 

Виконавчий 

апарат 

міської ради  

4 

Рішення виконавчого 

комітету «Про 

затвердження тарифів 

на утримання будинків 

та прибудинкової 

території» 

Приведення тарифів до 

економічно 

обґрунтованого рівня у 

зв’язку з підвищенням 

ціни на паливо, зміни 

рівня заробітної плати. 

ІІІ квартал 

2023 року 

Виконавчий 

апарат 

міської ради 

 Рішення виконавчого Приведення тарифів до ІІІ квартал Виконавчий 



5 комітету «Про 

затвердження тарифів 

на послуги поводження 

з побутовими 

відходами» 

економічно 

обґрунтованого рівня у 

зв’язку з підвищенням 

ціни на паливо, зміни 

рівня заробітної плати. 

2023 року апарат 

міської ради 

 

 

Секретар міської ради                                                 Галина ГАЄВСЬКА 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 15 грудня 2022 року № 612  

м.Перечин 

 

Про затвердження Структури та 

чисельності апарату Перечинської 

міської ради на 2023р  

 

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», враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії з питань планування бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Структуру та чисельність апарату та відділів апарату 

Перечинської міської ради на 2023 рік згідно Додатку 1 до даного 

рішення. 

2.  Вважати рішення Перечинської міської ради №421 від 15 грудня 2021 

року (зі змінами ) таким, що втратило чинність з 01.01.2023року 

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (голова Кравець В.В.). 
 

 

 

Міський голова                                            Іван ПОГОРІЛЯК 

 

  



Додаток 1 

 

Затверджено 

                                                                рішенням  

Перечинської міської ради 

№ 612 від 15 грудня 2022 року 

 

 

Структура та чисельність 

апарату та відділів апарату 

Перечинської міської ради на 2023рік 

 

 

 

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 

- Головний  спеціаліст – 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 



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 

                   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 

1 пленарне засідання 

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 15 грудня 2022 року № 613  

м.Перечин 

 

Про упорядкування умов оплати праці  

працівників апарату, відділів та  

структурних підрозділів Перечинської  

міської ради на 2023 рік 

 

 Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі положень постанови Кабінету міністрів 

України від 09 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування структури та 

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів, та інших органів» (зі змінами), керуючись Кодексом 

законів про працю України, Законом України «Про оплату праці», враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії з питань планування бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про здійснення преміювання працівників апарату, 

відділів та структурних підрозділів Перечинської міської ради, установлення 

їм надбавок і доплати та надання допомог згідно Додатку №1 до рішення. 

2. Встановити Перечинському міському голові щомісячну надбавку за високі 

досягнення у праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за 

вислугу років в межах фонду оплати праці. 

3. Встановити щомісячну премію міському голові в розмірі 100 відсотків 

посадового окладу в межах економії фонду оплати праці та виплачувати 

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 

допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не 

перевищує середньомісячної заробітної плати, а також втановити премії до 

державних, професійних свят та ювілейних дат у межах економії фонду 

оплати праці. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснювати 

преміювання працівників апарату міської ради з урахуванням даного 

рішення. 



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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(голова Кравець В.В.). 

 

 

Міський голова                              Іван ПОГОРІЛЯК 
  



Додаток 1 
до рішення Перечинської міської ради 

 від 15 грудня 2022 р. № 613 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про здійснення преміювання працівників апарату, відділів та структурних 

підрозділів Перечинської міської ради, установлення їм надбавок 

і доплати та надання допомог 
 

I. Загальні положення 

Дане Положення розроблено з метою вдосконалення оплати праці 

працівників апарату відділів та структурних підрозділів  міської ради, визначає 

економічні, правові та організаційні засади оплати праці посадових осіб міської 

ради і спрямоване на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функції 

заробітної плати, передбачає виплату винагород за працю понад установлені 

норми, за трудові успіхи та винахідливість і включає доплати, надбавки, премії, 

пов’язані з виконанням завдань і обов’язків працівниками апарату міської ради, 

відповідно до вимог Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування”, положень постанови Кабінету Міністрів України від 9 

березня 2006 року № 268 “Про упорядкування умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів”, ст. ст. 2, 4, 13 Закону України “Про оплату праці”, глави VII “Оплата 

праці”, Кодексу Законів про працю України, на підставі ст.25, п.5 ч.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

 

II. Преміювання працівників апарату, відділів та структурних 

підрозділів Перечинської міської ради 

Преміювання працівників апарату, відділів та структурних підрозділів  

міської ради здійснюється міським головою відповідно до положень постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 “ Про упорядкування 

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів”, а працівникам самостійних структурних 

підрозділів Перечинської міської ради зі статусом юридичної особи 

здійснюється начальниками відповідних відділів. 

Преміювання керівників самостійних структурних підрозділів 

Перечинської міської ради зі статусом юридичної особи здійснюється міським 

головою в межах установленого фонду оплати праці. 

Преміювання працівників апарату, відділів та структурних підрозділів  

міської ради та самостійних структурних підрозділів Перечинської міської ради 

зі статусом юридичної особи: 

1. Здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати 

роботи міської ради в межах фонду преміювання, а також до державних і 

професійних свят та ювілейних дат; 

2. Фонд преміювання утворюється у розмірі не менше 10 відсотків 

посадових окладів та економії фонду оплати праці. 



При визначенні розміру премій для працівників апарату, відділів та 

структурних підрозділів міської ради та самостійних структурних підрозділів 

Перечинської міської ради зі статусом юридичної особи до уваги береться 

виконання: 

- обов’язків посадової особи органу місцевого самоврядування щодо 

додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, 

рішень сесії та виконавчого комітету міської ради; забезпечення відповідно до 

своїх повноважень ефективної діяльності міської ради; 

- своєчасне і точне виконання рішень сесії та виконавчого комітету міської 

ради, розпоряджень та вказівок міського голови, керівників відділів міської 

ради; 

- сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і 

творчість у роботі; 

- дотримання трудової дисципліни; 

- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам 

місцевого самоврядування міста та держави; 

-  постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної 

кваліфікації. 

Преміювання працівників міської ради нараховується пропорційно до 

відпрацьованого часу.  

 

III. Надбавки і доплати працівникам апарату, відділів та структурних 

підрозділів міської ради 

1. Посадовим особам апарату, відділів та структурних підрозділів міської 

ради у межах установленого фонду оплати праці установлюються міським 

головою надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо 

важливої роботи в межах 50 відсотків посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за 

вислугу років, а працівникам самостійних структурних підрозділів 

Перечинської міської ради зі статусом юридичної особи установлюється 

начальниками відповідних відділів. 

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Перечинської міської 

ради зі статусом юридичної особи у межах установленого фонду оплати праці 

надбавки та доплати установлюються міським головою. 

3. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і 

порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її 

зменшується. 

4. Міським головою можуть установлюватись доплати працівникам 

міської ради, за винятком випадків, передбачених законодавством України: 

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких 

самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової 

непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у 

відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці 

для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без 

збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, 

але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків 



посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 

відсотків посадового окладу відсутнього працівника; 

- за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника 

структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом 

тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу (без урахування 

надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки 

тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, у разі, коли 

працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника 

структурного підрозділу. 

- в інших випадках, визначених чинним законодавством про працю. 

 

IV. Допомоги, що надаються працівникам апарату, відділів та 

структурних підрозділів міської ради 

1. За розпорядженням міського голови працівникам апарату, відділів та 

структурних підрозділів міської ради надаються: 

- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових умов та 

допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не 

перевищує середньомісячної заробітної плати працівника. 

Працівникам самостійних структурних підрозділів Перечинської міської 

ради зі статусом юридичної особи здійснюється наказом начальника 

відповідних відділів. 

2. Виплати названих допомог здійснюються за письмовими заявами 

працівників апарату, відділів, структурних підрозділів та міської ради у межах 

кошторисних призначень, визначених міським бюджетом. 

 

Секретар міської ради                                                            Галина ГАЄВСЬКА 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 15 грудня 2022 року № 614  

м.Перечин 
 

Про внесення змін  

в додаток № 1 до рішення 21 сесії  

Перечинської міської ради 6 скликання  

№360 від 20.08.2015 (зі змінами) 
 

Відповідно до ст.134-139 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення 

сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, економічного 

регулювання земельних відносин та поповнення бюджету Перечинської 

територіальної громади, враховуючи висновки постійної депутатської комісії 

з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в п.2.2. додатку № 1 до рішення 21 сесії Перечинської міської 

ради 6 скликання №360 від 20.08.2015 «Про внесення змін в додаток №2 

рішення 16 сесії Перечинської міської ради 6 скликання№292 від 14.07.2014» 

терміном до 31.12.2023 р. та викласти його в наступній редакції: 

«2.2. Сторона 2 зобов'язується: 

- виплачувати орендну плату за орендовану земельну ділянку, 

передбачену договором оренди земельної ділянки , у визначені терміни 

та в повному обсязі; 

- сприяти створенню нових робочих місць та залученню 

інвестицій; 

- у межах чинного законодавства та власних можливостей 

здійснювати благодійну діяльність, яка направлена на оновлення та 

розвиток об'єктів соціальної інфраструктури, Перечинської міської 

ради, виділяючи на вказані цілі кошти в сумі 2000 грн. щомісячно до 

31.12.2023р.; 

- кошти, визначені у попередньому пункті цього договору, 

сплачувати на рахунок міської ради або перераховувати безпосередньо 

виконавцю робіт згідно тристоронньої угоди, розрахунків на 

матеріали/товари та актів виконаних робіт.» 



2. Доручити Перечинському міському голові внести зміни в діючі Угоди про 

соціально-економічне партнерство шляхом укладення додаткових угод до 

них. 

3. Призупинити дію рішення 2 сесії 7 скликання «Про внесення змін в 

додаток № 1 до рішення 21 сесії Перечинської міської ради 6 скликання 

№360 від 20.08.2015» №32 від 24 грудня 2015р. терміном до 31.12.2023 р. та 

вважати його діючим з 01.01.2024 р. 

4. Контроль за даним рішенням покласти на постійну депутатську комісію з 

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(голова Кравець В.В.). 

 

Міський голова                                                                  Іван ПОГОРІЛЯК 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

Від15 грудня 2022 року № 615 

       м.Перечин 

 

Про передачу на баланс відділу 

освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради 

комунального майна 

 

Відповідно до пункту 51 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 3 Закону України «Про передачу об'єктів 

права державної та комунальної власності», враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії з питань планування бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1.Передати з балансу Перечинської міської ради на баланс відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради комунальне майно 

згідно додатку1 до рішення. 

2.Скласти акт прийома-передачі. 

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

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

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

господарські операції в бухгалтерському обліку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (Кравець В.В). 

 

Міський голова                                                  Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 



Додаток 1 

До рішення  

від 15 грудня 2022 року № 615 

 

Перелік майна що передається з балансу Перечинської міської ради на баланс відділу освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту Перечинської міської ради: 

 

№ 

п/

п 

Суб-

раху

нок 

Номен- 

клатурний  

№ 

Найменування товарно-

матеріальних цінностей, вид. 

сорт, група і т. ін 

О-ця 

вимі

ру 

Ціна 
К-

ть 
Сума Знос 

1 1013 101310858 Дитячий фізкультурно-

оздоровчий майданчик, вул. 

М. Підгірянки, 10 

 718423,71 1 718423,71 50888,35 

2 1013 101330863 Стаціонарна сцена в м. 

Перечин, вул. Ужанська, 7 

 150373,75 1 150373,75 7518,69 

3 1013 101310867 

 

Спортивний майданчик зі 

штучним покриттям по вулиці 

М. Підгірянки, 10 в м. Перечин 

 1479569,01 1 1479569,01 6164,87 

4 1014 101480877 Тренажер "Тяга зверху 

подвійний" ТС-022 Impuls 

Sport (дит. майданчик м. 

Підгірянки, 10) 

Шт 12109,56 1 12109,56 1715,52 

5 1014 101480878 Жим ногами ТС-014 Impuls 

Sport (дит. майданчик м. 

Підгірянки, 10) 

Шт 9075,78 1 9075,78 1285,74 

6 1014 101480879 Тренажер для мязів преса ТС-

015 Impuls Sport 

Шт 6782,45 1 6782,45 960,85 

7 1014 101480880 Велотренажер ТС-021 Impuls 

Sport (дит. майданчик м. 

Шт 6148,11 1 6148,11 870,98 



Підгірянки, 10) 

8 1014 101480881 Тренажер Степлер подвійний 

ТС-040 Impuls Sport (дит. 

майданчик м. Підгірянки, 10) 

шт 11996,00 1 11996,00 1699,43 

9 1014 101480882 Тренажер Подвійний ходок 

Твістер ТС-041 Impuls Sport 

(дит. майданчик м. Підгірянки, 

10) 

 8988,10 1 8988,10 1273,31 

10 1815  Планшети в комплекті  

Samsung SM-T735/64 (S7 FE 

12.4" 4/64Gb LTE) Green (SM-

T735NLGASEK) 

 Комплектація: 

 - планшет 

 - зарядний пристрій 

- електронне перо  

- чехол-клавіатура 

- захисне скло 

- карта пам’яті на 256 Гб 

- інструкція 

- гарантійний талон 

шт 29221,50 4 116 886,00 0,00 

11 1014 101410013 Компютер шт 5720,00 1 5720,00 5720,00 

12 1815  Внутрішній інфобокс 

(сенсорний екран) 32 

шт 78420,00 1 78420,00 0,00 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                               Галина ГАЄВСЬКА 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 15 грудня 2022 року № 616  

м.Перечин 

 

Про внесення змін до персонального  

складу узгоджувальної комісії 

Перечинської міської ради 

 

З метою оперативного вирішення земельних спорів, керуючись ст.ст. 26, 33 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом 

України, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Додатку 2 рішення 1 пленарного засідання 2 сесії 

Перечинської міської ради 7 скликання від 13.07.2017р. № 55 «Про 

затвердження Положення про узгоджувальну комісію Перечинської міської 

ради та персонального складу комісії» (зі змінами від 29 липня 2021 року,15 

грудня 2021 року) та викласти його в новій редакції згідно до Додатку №1 до 

даного рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Галину Гаєвську. 

 

 

Міський голова                                                 Іван ПОГОРІЛЯК 

  



Додаток №1 

до рішення Перечинської міської ради  

від 15 грудня 2022 року № 616 

  

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

Узгоджувальної комісії міської ради 

  
 

Голова комісії – перший заступник міського голови; 

Заступник голови комісії – начальник юридичного  відділу; 

Секретар комісії – головний спеціаліст, юрист-землевпорядник відділу  

                                 земельних відносин; 

Члени комісії: 

 начальник відділу земельних відносин; 

 провідний спеціаліст -інспектор по контролю за благоустроєм 

відділу містобудування, архітектури, житлово - комунального 

господарства транспорту та благоустрою; 

 начальник відділу містобудування, архітектури, житлово - 

комунального господарства транспорту та благоустрою – 

головний архітектор; 

 провідний фахівець відділу цивільного захисту 

Ужгородського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській 

області. 

 Баєв Є.О., депутат міської ради; 

 Барник М.І., депутат міської ради. 
 

Секретар міської ради                                                   Галина ГАЄВСЬКА 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 15 грудня 2022 року № 617  

м.Перечин 

 

Про внесення змін до рішення  

22 сесії VIII скликання 

Перечинської міської ради  

№584 від 27 жовтня 2022 року  

 

Відповідно до пункту 51 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності», враховуючи лист Ужгородської 

районної державної адміністрації  Закарпатської області – Ужгородської 

районної військової  адміністрації Закарпатської області від30.11.2022 № 600/03-

31, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань планування 

бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в пункт 4 рішення 22 сесії VIII скликання Перечинської 

міської ради №584 від 27 жовтня 2022 року , виклавши в наступній редакції: 

 

«Зобов’язати Перечинську міську територіальну громаду використовувати 

майно, зазначене в додатку 1 за цільовим призначенням, а саме для 

використання органами місцевого самоврядування та не відчужувати його у 

приватну власність». 

 

2. Внести зміни в Додаток 2 до рішення 22 сесії VIII скликання Перечинської 

міської ради №584 від 27 жовтня 2022 року, виклавши в новій редакції згідно 

додатку 1 до даного рішення. 

3. Внести зміни в Додаток 3 до рішення 22 сесії VIII скликання Перечинської 

міської ради №584 від 27 жовтня 2022 року, виклавши в новій редакції згідно 

додатку 2 до даного рішення. 

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(голова Кравець В.В.). 

 

Міський голова                                                          Іван ПОГОРІЛЯК 



Додаток 1 

 до рішення від 15 грудня 2022 року № 617 

 

Техніко-економічне обґрунтування об’єктів права державної власності 

фінансового управління Ужгородської районної державної адміністрації 

Закарпатської області- Ужгородської районної військової адміністрації 

Закарпатської області 

        1.Загальна характеристика об’єкта передачі 

№ Назва майна Інвентарний номер Вартість, грн. 

1. Комп’ютер Pen CD 

1,8 (системний 

блок,монітор) 

10480044 6058,80 

2. Системний блок 

Celeron 

10480026 1749,00 

3. Монітор TFT 19 “ 

Asus VH196D  

1137145/1 990,00 

4. Монітор TFT 19 “ 

Asus VH196D  

1137145/2 990,00 

5. Принтер Samsung 

SCX 4100  

1137095 998,00 

6. Багатофункційний 

пристрій Samsung 

SCX-4650FN 

10480052 8250,00 

7. Шафа монтажна 

AESP, 224 

1080037 3780,70 

8. Кондиціонер Arvin 

AF                                                      

10480040 2521,20 

9. Кондиціонер Arvin 

AF                                                      

10480041 2521,20 

10. Кондиціонер Arvin 

AF                                                      

10480042 2521,20 

11. Кондиціонер Arvin 

AF                                                      

10480043 2521,20 

12. Холодильник 

Днєпр 

1137114 990,00 

13. Пилосос LG 1137130 850,00 

14. Стіл комп’ютерний                                                           1136005/1 500,00 

15. Стіл комп’ютерний                                                           1136005/2 500,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обґрунтування доцільності здійснення передачі 
У сфері управління фінансового управління Ужгородської районної державної 

адміністрації Закарпатської області-Ужгородської районної військової адміністрації 

Закарпатської області перебуває майно, зазначене в пункті 1, проте не 

використовується за відсутності такої необхідності. 

Водночас, Перечинська міська територіальна громада, за відсутності коштів на 

придбання нового майна, звернулася до Ужгородської районної державної 

адміністрації Закарпатської області - Ужгородської районної військової адміністрації 

Закарпатської області з питанням щодо потреби в комп’ютерній, побутовій техніці, 

офісних меблях. 

Окреме індивідуально визначене майно, перелічене в пункті 1, передається в 

комунальну власність Перечинської міської територіальної громади з метою вирішення 

питань матеріально-технічного забезпечення, для доукомплектування комп’ютерною, 

побутовою технікою, офісними меблями відділу бухгалтерського обліку, фінансової 

звітності Перечинської міської ради Закарпатської області, що забезпечить належне та 

продуктивне функціонування відділу. 

У зв’язку з вищезазначеною потребою, окреме індивідуально визначене майно, 

зазначене в пункті 1 доцільно передати в комунальну власність Перечинської 

територіальної громади для використання органами місцевого самоврядування. 

 

3. Джерела фінансування та обсяги витрат для подальшого утримання та 

використання майна 

Фінансування для подальшого утримання та використання майна, 

зазначеного в пункті 1 буде здійснюватися за рахунок коштів з місцевого 

бюджету Перечинської міської територіальної громади, фінансування з 

16. Стіл комп’ютерний                                                           1136005/3 500,00 

17. Стіл комп’ютерний                                                           1136005/4 500,00 

18. Стіл комп’ютерний                                                           1136005/5 500,00 

19. Стіл комп’ютерний                                                           1136277/1 210,00 

20. Стіл комп’ютерний                                                           1136277/2 210,00 

21. Стіл однотумбовий 1136004/1 400,00 

22. Стіл однотумбовий 1136004/2 400,00 

23. Стіл однотумбовий 1136004/3 400,00 

24. Стіл письмовий 1136004/4 400,00 

25. Стіл письмовий 1136004/5 400,00 

26. Стіл письмовий 1136004/6 400,00 

27. Тумба до столу  1136276/1 158,00 

28. Тумба до столу  1136276/2 158,00 

29. Стіл робочий 1136278/1 226,00 

30. Стіл робочий 1136278/2 226,00 

31. Сейф 1136154 374,00 

    

    



державного бюджету не потребує. Для подальшого утримання та використання 

майна, зазначеного в пункті 1 Перечинською міською територіальною громадою 

передбачено витрати у сумі 12 850 грн. 

 

4. Відповідальність функціонального призначення об’єкта передачі 

завданням, покладеним на орган, якому пропонується передати відповідний 

об’єкт 
Окреме індивідуально визначене майно, перелічене в пункті 1, повністю 

відповідає цільовому призначенню, знаходиться у придатному стані та може бути 

використане органами місцевого самоврядування Перечинської міської територіальної 

громади з метою вирішення питань матеріально-технічного забезпечення, для 

доукомплектування комп’ютерною, побутовою технікою, офісними меблями відділу 

бухгалтерського обліку, фінансової звітності Перечинської міської ради Закарпатської 

області, що забезпечить належне та продуктивне функціонування відділу. 

 

5.Прогноз ефективності діяльності суб’єкта після здійснення передачі майна 

Здійснення передачі об’єктів права державної власності в комунальну 

власність не вплине на ефективність діяльності фінансового управління 

Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області- 

Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області. 

 

Секретар міської ради                                                 Галина ГАЄВСЬКА  

  



Додаток 2 до рішення  

від 15 грудня 2022 року №617 

 

Склад комісії 

з прийому - передачі об’єктів права державної власності в комунальну 

власність Перечинській міській територіальній громаді  

Голова комісії Керуюча справами (секретар)                    

виконавчого комітету міської ради Крецула Олеся Юріївна 

Заступник голови комісії керівник апарату Ужгородської 

районної державної адміністрації 

Закарпатської області- Ужгородської 

районної військової адміністрації 

Закарпатської області 

Боднарюк Руслана Юріївна 

Члени комісії 

Попович Ярміла Павлівна начальник бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності 

Гафіянич Євгенія Мхайлівна заступник Перечинського міського                        

голови з питань діяльності          

виконавчих органів міської ради 

Бабич Софія Миколаївна завідувач господарства 

Василина Аліна Михайлівна начальник відділу фінансово- 

господарського забезпечення апарату 

Ужгородської районної державної 

адміністрації Закарпатської області- 

Ужгородської районної військової 

адміністрації Закарпатської області 

Дупин Катерина Ігорівна начальник юридичного відділу апарату 

Ужгородської районної державної 

адміністрації Закарпатської області- 

Ужгородської районної військової 

адміністрації Закарпатської області 

Бегені Іванна Сергіївна начальник фінансового управління 

Ужгородської районної державної 

адміністрації Закарпатської області- 

Ужгородської районної військової 

адміністрації Закарпатської області 

 

Секретар міської ради                                               Галина ГАЄВСЬКА 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

від 15 грудня 2022 року № 618  

         м.Перечин 

 

Про надання згоди на передачу  

об’єктів права державної власності 

в комунальну власність 

 

Відповідно до пункту 51 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності», враховуючи лист Ужгородської 

районної державної адміністрації Закарпатської області-Ужгородської районної 

військової адміністрації Закарпатської області від 30.11.2022р. №601/03-31, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань планування 

бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Ужгородській районній державній адміністрації Закарпатської 

області-Ужгородській районній військовій адміністрації Закарпатської області 

(код ЄДРПОУ - 04053849) згоду на передачу в комунальну власність 

Перечинської міської територіальної громади об’єктів права державної 

власності.  

2. Погодити перелік майна Ужгородської районної державної адміністрації 

Закарпатської області-Ужгородської районної військової адміністрації 

Закарпатської області (код ЄДРПОУ - 04053849) для передачі Перечинській 

міській територіальній громаді згідно з додатком 1. 

3. Погодити техніко-економічне обґрунтування об’єктів права державної 

власності Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області 

– Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області (код 

ЄДРПОУ - 04053849) згідно з додатком 2. 

4. Зобов’язати Перечинську міську територіальну громаду використовувати 

майно, зазначене в додатку 1 за цільовим призначенням, а саме для 

використання органами місцевого самоврядування та не відчужувати його у 

приватну власність. 

5. Створити комісію з питань передачі об’єктів права державної власності 

Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області-

Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області в 



комунальну власність Перечинської міської територіальної громади згідно з 

додатком 3. 

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(голова Кравець В.В.). 

 

Міський голова                                                                   Іван ПОГОРІЛЯК 

  



Додаток 1 

до рішення від 15 грудня 2022 року № 618 

 

Перелік майна Ужгородської районної державної адміністрації  

Закарпатської області-Ужгородської районної військової адміністрації 

Закарпатської області для передачі Перечинській міській територіальній 

громаді 

 

Секретар міської ради                                                            Галина ГАЄВСЬКА  

  

№ 
Найменування та 

характеристика об’єкту 
Інвентарний номер 

Вартість 

одиниці, грн. 

1. Ноутбук 101400052 4850,00 

2. Офісна мебель (стінка, стіл, 

приставний стіл) 

101600011 6000,00 

3. Пенал К-710 (шафа) 11131193/1 962,00 

4. Пенал К-710 (шафа) 11131193/2 962,00 

5. Сейф 11131186 56,00 

6. Стіл К-501 11131181 383,00 

7. Стілець 11131192/1 68,00 

8. Стілець 11131192/2 68,00 

9. Стілець 11131192/3 68,00 

10. Стілець 11131192/4 68,00 

11. Стілець 11131192/5 68,00 

12. Стілець 11131192/6 68,00 

13. Стілець 11131192/7 68,00 

14. Стілець 11131192/8 68,00 

15. Топ К-801 (тумба) 11131183/1 121,00 

16. Топ К-801 (тумба) 11131183/2 121,00 

17. Стілець  11131123/1 90,00 

18. Стілець 11131123/2 90,00 

19. Стілець 11131123/3 90,00 

20. Стілець 11131123/4 90,00 

21. Стіл 11131248 91,00 

22. Стіл приставний 11131254 40,00 

23. Вішак 11131128 20,00 

24. Стіл 11131099/1 70,00 

25. Стіл 11131099/2 70,00 

26. Меблевий комплект (стінка) 101610001 6000,00 

27. Кондиціонер 101400067 10340,00 



Додаток 2 

до рішення від 15 грудня 2022 року № 618 

 

Техніко-економічне обґрунтування об’єктів права державної власності 

Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області-

Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області 

1.Загальна характеристика об’єкта передачі 

 

 

 

 

№ 
Найменування та 

характеристика об’єкту 
Інвентарний номер 

Вартість 

одиниці, грн. 

1. Ноутбук 101400052 4850,00 

2. Офісна мебель (стінка, стіл, 

приставний стіл) 

101600011 6000,00 

3. Пенал К-710 (шафа) 11131193/1 962,00 

4. Пенал К-710 (шафа) 11131193/2 962,00 

5. Сейф 11131186 56,00 

6. Стіл К-501 11131181 383,00 

7. Стілець 11131192/1 68,00 

8. Стілець 11131192/2 68,00 

9. Стілець 11131192/3 68,00 

10. Стілець 11131192/4 68,00 

11. Стілець 11131192/5 68,00 

12. Стілець 11131192/6 68,00 

13. Стілець 11131192/7 68,00 

14. Стілець 11131192/8 68,00 

15. Топ К-801 (тумба) 11131183/1 121,00 

16. Топ К-801 (тумба) 11131183/2 121,00 

17. Стілець  11131123/1 90,00 

18. Стілець 11131123/2 90,00 

19. Стілець 11131123/3 90,00 

20. Стілець 11131123/4 90,00 

21. Стіл 11131248 91,00 

22. Стіл приставний 11131254 40,00 

23. Вішак 11131128 20,00 

24. Стіл 11131099/1 70,00 

25. Стіл 11131099/2 70,00 

26. Меблевий комплект (стінка) 101610001 6000,00 

27. Кондиціонер 101400067 10340,00 



2. Обґрунтування доцільності здійснення передачі 

         У сфері управління Ужгородської районної державної адміністрації 

Закарпатської області-Ужгородської районної військової адміністрації 

Закарпатської області перебуває майно, зазначене в пункті 1, проте не 

використовується за відсутності такої необхідності. 

       Водночас, Перечинська міська територіальна громада, за відсутності коштів 

на придбання нового майна, звернулася до Ужгородської районної державної 

адміністрації Закарпатської області-Ужгородської районної військової 

адміністрації Закарпатської області з питанням щодо потреби в комп’ютерній та 

побутовій техніці, офісних меблях. 

        Окреме індивідуально визначене майно, перелічене в пункті 1, передається в 

комунальну власність Перечинської міської територіальної громади для 

доукомплектування комп’ютерною та побутовою технікою відділу 

містобудування, архітектури, житлово - комунального господарства, транспорту 

та благоустрою Перечинської міської ради, офісними меблями - кабінетів  

міського голови, заступників міського голови та приймальні міського голови. 

         У зв’язку з вищезазначеною потребою, окреме індивідуально визначене 

майно, зазначене в пункті 1 доцільно передати в комунальну власність 

Перечинської міської територіальної громади для використання органами 

місцевого самоврядування. 

 

3. Джерела фінансування та обсяги витрат для подальшого утримання 

та використання майна 

       Фінансування для подальшого утримання та використання майна, зазначеного 

у пункті 1 буде здійснюватися за рахунок коштів з місцевого бюджету 

Перечинської міської територіальної громади, фінансування з державного бюджету 

не потребує. Для подальшого утримання та використання майна, зазначеного в 

пункті 1 Перечинською міською територіальною громадою передбачено витрати у 

сумі 6000 грн. 

4. Відповідальність функціонального призначення об’єкта передачі 

завданням, покладеним на орган, якому пропонується передати  

Окреме індивідуально визначене майно, перелічене в пункті 1, повністю 

відповідає цільовому призначенню, знаходиться у придатному стані та може 

бути використане органами місцевого самоврядування Перечинської міської 

територіальної громади для доукомплектування комп’ютерною та побутовою 

технікою відділу містобудування, архітектури, житлово - комунального 

господарства, транспорту та благоустрою Перечинської міської ради, офісними 

меблями - кабінетів  міського голови, заступників міського голови та приймальні 

міського голови. 

 

5.Прогноз ефективності діяльності суб’єкта після здійснення передачі 

майна 

Здійснення передачі об’єктів права державної власності в комунальну 

власність не вплине на ефективність діяльності Ужгородської районної 



державної адміністрації Закарпатської області-Ужгородської районної військової 

адміністрації Закарпатської області. 

 

Секретар міської ради                                                         Галина ГАЄВСЬКА 

  



Додаток 3 до рішення  

від 15 грудня 2022 року № 618 

 

Склад комісії 

з прийому - передачі об’єктів права державної власності в комунальну 

власність Перечинській міській територіальній громаді  

Голова комісії Керуюча справами (секретар)                    

виконавчого комітету міської ради Крецула Олеся Юріївна 

Заступник голови комісії керівник апарату Ужгородської 

районної державної адміністрації 

Закарпатської області- Ужгородської 

районної військової адміністрації 

Закарпатської області 

Боднарюк Руслана Юріївна 

Члени комісії 

Попович Ярміла Павлівна начальник бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності 

Гафіянич Євгенія Мхайлівна заступник Перечинського міського                        

голови з питань діяльності          

виконавчих органів міської ради 

Бабич Софія Миколаївна завідувач господарства 

Василина Аліна Михайлівна начальник відділу фінансово- 

господарського забезпечення апарату 

Ужгородської районної державної 

адміністрації Закарпатської області- 

Ужгородської районної військової 

адміністрації Закарпатської області 

Дупин Катерина Ігорівна начальник юридичного відділу апарату 

Ужгородської районної державної 

адміністрації Закарпатської області- 

Ужгородської районної військової 

адміністрації Закарпатської області 

 

Секретар міської ради                                               Галина ГАЄВСЬКА  

 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

25 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 15 грудня 2022 року № 619  

м. Перечин 

 

Про розірвання договору оренди 

землі зареєстрованого в ЗРФ ДП «Центр ДЗК» 

від 18 червня 2009 року №940971200004 

  

Відповідно до вимог статей  12, 120 Земельного кодексу України, ст. 7 Закону 

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

самоврядування в Україні», розглянувши звернення гр. Ю.Ю.Гуранич та гр. 

Скрип О.І., та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури,  

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Розірвати договір оренди земельної ділянки зареєстрованого в ЗРФ ДП 

«Центр ДЗК» від 18 червня 2009 року №940971200004 розташованої за адресою: 

с. Зарічово , вул. Миру, буд. №5 «З» площею 0,31 га з цільовим призначенням 

11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. 

1.1. Уповноважити Перечинського міського голову укласти додаткову угоду 

про розірвавння договору оренди земельної ділянки зареєстрованого в ЗРФ ДП 

«Центр ДЗК» від 18 червня 2009 року №940971200004, враховуючи п.1 даного 

рішення. 

2. Надати Скрип Олександру Івановичу, жит. с. Зарічево, вул.***,** земельну 

ділянку в оренду, кадастровий номер 2123281501:01:001:0027 для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площею 0,3100 га, яка 

розташована в с с. Зарічово , вул. Миру, буд. №5 «З» строком на 5 років у зв’язку 

з правом власності на нерухоме майно 

2.1 Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди земельної 

ділянки з кадастровим номером 2123281501:01:001:0027, площею 0,3100  га, яка 

знаходиться в с. Зарічово , вул. Миру, буд. №5 «З», для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, строком на 5 років, згідно 



методики нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної 

власності. 

3. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки  комунальної власності (кадастровий 

номер 2123281501:01:001:0027) площею 0,3100  га, яка знаходиться в с. Зарічово 

, вул. Миру, буд. №5 «З», для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості. 

3.1. Замовником робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки  комунальної власності (кадастровий 

номер 2123281501:01:001:0027) площею 0,3100  га, яка знаходиться в с. Зарічово 

, вул. Миру, буд. №5 «З» визначити Перечинську міську раду Закарпатської 

області. 

3.2. Фінансування  робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки  комунальної власності (кадастровий 

номер 2123281501:01:001:0027 площею 0,3100  га, яка знаходиться в с. Зарічово , 

вул. Миру, буд. №5 «З» покласти на Скрипа Олександра Івановича. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово -

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 

 

      Міський голова                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1пленарне засідання  

25 сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  15 грудня 2022 року № 620 

м.Перечин 

 

Про внесення змін до Статуту 

Сімерської гімназії Перечинської міської 

ради Закарпатської області 

 

 

 Керуючись законами України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 

Перечинська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Статуту Сімерської гімназії Перечинської міської 

ради Закарпатської області та викласти його в новій редакції (додається).  

2. Уповноважити керівника закладу Тимко К.А. провести державну 

реєстрацію змін до Статуту Сімерської гімназії Перечинської міської ради 

Закарпатської області  . 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова комісії Гунка Ф.Ф.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                            Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 

  



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням 1 пленарного засідання 

25 сесії Перечинської  міської  ради 

від  15 грудня 2022 року № 620 

Міський   голова __________ І.ПОГОРІЛЯК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

Сімерської гімназії 

Перечинської міської ради Закарпатської області 

 

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Сімер -2022 рік 

  



 

 

1.1.СІМЕРСЬКА ГІМНАЗІЯ ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ – заклад базової загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів (далі – Сімерська гімназія), утворена на базі Сімерської 

загальноосвітньої школи І-ІІ  ступенів Перечинської міської ради Закарпатської 

області рішенням 1 пленарного засідання 11 сесії скликання Перечинської 

міської  ради Закарпатської  області від 05 вересня 2019 року. Форма власності – 

комунальна.  

 1.2. Найменування  гімназії:  

Українською мовою:  Повне: СІМЕРСЬКА  ГІМНАЗІЯ  ПЕРЕЧИНСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ  РАДИ   ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Скорочене: СІМЕРСЬКА  ГІМНАЗІЯ.    

1.3. Засновником закладу є   Перечинська  міська рада. Орган управління – відділ  

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

1.4. Місцезнаходження  закладу:  89203, Закарпатська область, Ужгородський 

район, с.Сімер, вул. Карпатська, 79, КОД  26463200 

1.5. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими 

актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента 

України, актами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого Міністерства, 

рішеннями  органів місцевого самоврядування  та  власним   Статутом. 

1.6. Головним завданням закладу є забезпечення реалізації права громадян на 

загальну базову середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої 

особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також 

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і 

суспільство. 

1.7.У гімназії мовою освіти і виховання здобувачів освіти визначено  

українську  мову. 

1.8. Гімназія  є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має 

печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, рахунки в установах банків. 

1.10. Тип закладу визначений Законом України “Про загальну середню освіту” 

відповідно до освітнього рівня, здобуття якого забезпечується закладом, та 

особливостей учнівського контингенту. 

1.11. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується закладом (базова  

загальна середня освіта) – загальноосвітній заклад І-ІІ ступенів: 

І ступінь    – початкова школа (1-4 класи) – термін навчання 4 роки; 

II ступінь     – основна школа (5-9 класи) – термін навчання 5 років.  

1.12.  Класи  у гімназії формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, 

встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що 

відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу 

та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до гімназії. 

1.13. Індивідуальне, інклюзивне навчання  у гімназії організовуються відповідно 

до положень про індивідуальне, інклюзивне навчання  у системі загальної 

середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері 

освіти і науки. 



1.14. Гімназія створює умови для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням 

їхніх індивідуальних потреб і можливостей. 

1.15. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і 

сенсорними порушеннями забезпечуються у гімназії допоміжними засобами для 

навчання. 

1.16. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-

педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

1.17. Наповнюваність класів у гімназії не може перевищувати 30 учнів. 

1.19. У гімназії кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, 

але повинна становити не менше п’яти осіб. У разі меншої кількості учнів у класі 

заняття проводяться за індивідуальною або іншими формами навчання. 

1.20. Гімназія може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно 

від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один чи 

різні класи (групи). У такому разі освітній процес може організовуватися одним 

або кількома вчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш 

зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти 

відповідно до стандарту освіти. 

1.18. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів 

встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері освіти, за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової 

політики. 

1.19. Гімназія формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про 

свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до неї осіб з 

порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням 

можливостей гімназії. 

1.20. Гімназія зобов’язана забезпечувати на своєму веб-сайті (у разі його 

відсутності - на веб-сайті свого засновника) відкритий доступ до такої 

інформації та документів: 

- статут гімназії; 

- ліцензію на провадження освітньої діяльності; 

- сертифікати про акредитацію освітніх програм; 

- структуру та органи управління гімназії; 

- кадровий склад гімназії згідно з ліцензійними умовами 

II. Зарахування здобувачів освіти до гімназії, їх відрахування 

2.1. Зарахування здобувачів освіти (надалі - учнів (вихованців)) до  всіх класів 

гімназії здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до 

території обслуговування, визначеної виконавчим комітетом  Перечинської   

міської   ради Закарпатської області. 

2.2. Керівник гімназії зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх 

батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до гімназії, статутом, 

правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що 

регламентують організацію освітнього процесу. 

2.3. Зарахування учнів до гімназії здійснюється, як правило, до початку 

навчального року за наказом керівника. 



Для зарахування учня (вихованця) батьки або особи, які їх замінюють, подають 

заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого 

зразка, особову справу (крім вихованців і дітей, які вступають до першого 

класу). 

2.4. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. Діти, яким 

на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати 

здобуття початкової освіти цього ж навчального року. 

2.5. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та 

базової загальної середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої 

програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими 

особами повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом. 

2.6. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до гімназії 

відповідно до законодавства та міжнародних договорів. 

2.7. Переведення учнів гімназії до наступного класу здійснюється у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

У разі переходу учня до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої 

освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до гімназії заяву із 

зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування 

дитини до іншого закладу освіти. 

III. Організація освітнього процесу 

3.1. Організація освітнього процесу у гімназії здійснюється відповідно до 

положень про  заклади загальної середньої освіти та інших нормативних 

документів центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

3.2. Освітній процес в початковій школі , здійснюється відповідно до програм, 

розроблених на основі Державного стандарту загальної середньої освіти. 

3.3. Освітня програма схвалюється педагогічною радою гімназії та 

затверджується її керівником. 

3.4. Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору 

здобувачів освіти. 

3.5. На основі освітньої програми гімназія складає та затверджує навчальний 

план, що конкретизує організацію освітнього процесу. 

3.6. Гімназія забезпечує відповідність рівня Державних стандартів початкової, 

базової загальної середньої освіти. 

3.7. Гімназія працює за освітніми програмами, підручниками, посібниками, що 

мають відповідний гриф центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і 

науки, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання 

відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей. 

3.8. Гімназія обирає форми, засоби і методи навчання відповідно до Законів 

України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” та 

статуту з урахуванням профілю та інших особливостей організації освітнього 

процесу. 

3.9. Освітній процес у гімназії здійснюється за груповою та індивідуальною 

формами навчання. 

3.10. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв 

гімназія, за погодженням з відділом освіти   Перечинської   міської ради, 

створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном. 



3.11. Гімназія може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких 

затверджує Кабінет Міністрів України. Засновники мають право затверджувати 

переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

3.12. Навчальний рік у гімназії починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 

липня наступного року.  Якщо 1 вересня  припадає на вихідний день, навчальний  

рік  розпочинається у перший за ним робочий день. 

 

3.13. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), 

тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми 

організації освітнього процесу встановлюються гімназією у межах часу, 

передбаченого освітньою програмою. 

Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів 

та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти. 

3.14. Режим роботи гімназії визначається нею на основі відповідних нормативно-

правових актів. На час епідемій можна встановлювати особливий режим роботи 

гімназії за рішенням органів місцевого самоврядування. 

3.15. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не може становити 

менше  як 30 календарних днів. 

3.16. Тривалість занять у гімназії становить:  у 1-х класах — 35 хвилин, 2— 4-х 

класах — 40 хвилин, у 5—9-х — 45 хвилин. 

3.17. Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обов’язково 

обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять 

та консультацій з учнями. 

3.18. Зміна тривалості занять допускається за погодженням з відділом освіти 

Перечинської   міської  ради  та управлінням відповідно до норм чинного 

законодавства. 

3.19. Для учнів 5—9-х класів допускається проведення підряд двох  одинакових   

уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також 

уроків трудового навчання. 

3.20. Гімназія може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього 

процесу. 

3.21. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в 

організації активного відпочинку і харчування учнів не менш як 10 хвилин, 

великої перерви (після  третього і четвертого  уроку) — 20 хвилин. 

3.22. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану 

закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і 

затверджується керівником гімназії. 

3.23. Відволікання учнів (вихованців) від навчальних занять для провадження 

інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених 

законодавством). 

3.24. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою 

та навчальним планом гімназії, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків 

або осіб, які їх замінюють. 

3.25. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем 

відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог 

навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. 



Домашні завдання учням 1-х класів не задаються. 

3.26. У гімназії забороняється утворення та діяльність організаційних структур 

політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. 

3.27. Примусове залучення учнів (вихованців) гімназії до вступу в будь-які 

об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і 

воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі 

в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється. 

3.28. Дисципліна в гімназії дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників 

освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту. 

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

забороняється. 

IV. Оцінювання навчальних досягнень учнів 

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначаються центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється 

у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Результати освітньої діяльності 

за рік заносяться до особових справ учнів. 

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок 

учнів. За рішенням педагогічної ради гімназії може надаватися словесна 

характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. 

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 

4.4. Гімназія може використовувати інші системи оцінювання навчальних 

досягнень учнів за погодженням з відділом освіти Перечинської   міської   ради. 

При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної 

підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 

4.5. Навчання у випускних (4-х, 9-х) класах гімназії завершується державною 

підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації 

визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин 

можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що 

встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та 

центральним органом виконавчої влади у сфері медицини. 

4.6. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли 

програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які 

їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідного 

інклюзивно-ресурсного центру. За висновками зазначеної консультації такі учні 

можуть продовжувати навчання в спеціальних школах або навчатися за 

індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які 

їх замінюють),    

4.7. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші 

обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до 

індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 

залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної 

ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). 



4.8. Після успішного завершення навчання за освітньою програмою здобувачі 

освіти  отримують відповідний документ про освіту. Порядок виготовлення, 

видачі та обліку документів про освіту, вимоги до їх форми та/або змісту 

визначаються законодавством. Виготовлення документів про базову загальну 

середню освіту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету 

4.9. Учням, які закінчили гімназію, видається свідоцтво про базову загальну 

середню освіту. 

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до старшої 

школи- ліцею, закладу професійно-технічної освіти, закладу фахової передвищої 

освіти. 

4.10. Випускникам 9-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, 

видається табель успішності. 

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання 

екстерном. 

4.11. За відмінні успіхи в навчанні учні 2—8-х класів можуть нагороджуватися 

похвальним листом "За високі досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в 

навчанні випускникам 9-х класів видається свідоцтво про базову загальну 

середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у 

навчанні встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки. 

За успіхи у навчанні (праці) для учасників освітнього процесу гімназії можуть 

встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення. 

4.12. Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них 

реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів. 

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, похвальних 

листів здійснюється адміністрацією гімназії. 

V. Учасники освітнього процесу 

5.1. Учасниками освітнього процесу в гімназії є:  учні, педагогічні працівники, 

бібліотекарі, інші спеціалісти, керівники, батьки або особи, які їх замінюють. 

5.2. Статус, права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються 

Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими актами 

законодавства, Положенням про загальноосвітній заклад освіти, цим статутом, 

правилами внутрішнього розпорядку гімназії. 

5.3. Здобувачі освіти — вихованці, учні, які здобувають освіту за будь-яким 

видом та формою здобуття освіти. 

5.4. Здобувачі освіти мають право на: 

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і 

науково-технічної діяльності тощо; 

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

- повагу людської гідності; 

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких 

форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 

пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; 



- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою гімназії та послугами її 

структурних підрозділів у порядку, встановленому гімназією відповідно до 

спеціальних законів; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

- забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

- трудову діяльність у позанавчальний час; 

- участь у громадському самоврядуванні та управлінні гімназією; 

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими 

освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. 

5.5. Здобувачі освіти зобов’язані: 

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за 

його наявності) та досягти результатів навчання, передбачених стандартом 

освіти для відповідного рівня освіти, дотримуючись принципу академічної 

доброчесності. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 

вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

гімназії, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності). 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу, дотримуватися етичних норм; 

- дбайливо ставитися до майна гімназії, у випадку його пошкодження 

відшкодувати збиток за допомогою батьків; 

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля. 

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством та установчими документами гімназії. 

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до 

участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, 

крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України. 

5.6. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 

якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію 

педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює 

педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, 

фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні 

обов’язки. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої 

освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України. 



5.7. До педагогічної діяльності у гімназії не допускаються особи, яким вона 

заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних 

протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється 

законодавством. 

5.8. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників гімназії, інші трудові відносини регулюються законодавством про 

працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими 

законодавчими актами. 

5.9. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до 

законодавства керівником гімназії. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, 

що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного 

працівника з дотриманням вимог законодавства про працю. 

5.10. Заступник керівника, педагогічні та інші працівники гімназії 

призначаються на посади та звільняються з посад керівником гімназії. Керівник 

має право оголосити конкурс на вакантну посаду. 

Керівник гімназії призначає класних керівників, завідувачів навчальними 

кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки 

яких визначаються нормативно-правовими актами центрального органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та 

цим статутом. 

5.11. Педагогічні працівники гімназії підлягають атестації відповідно до 

порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки. 

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. 

Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на 

п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством. 

5.12. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного 

працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні 

звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного 

працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством. 

5.13. Педагогічні працівники гімназії мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, 

методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; 

- педагогічну ініціативу; 

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою гімназії та послугами її 



структурних підрозділів у порядку, встановленому гімназією відповідно до 

спеціальних законів; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

- щорічне підвищення кваліфікації, що здійснюється відповідно до Закону 

України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення 

кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути 

меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково 

спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; 

- підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за 

освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, 

тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-

тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, 

дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо); 

- педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах 

освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню 

діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення 

кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і 

підтвердження; 

- педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших 

суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати 

підвищення кваліфікації педагогічного працівника у таких суб’єктів визнаються 

окремим рішенням педагогічної ради; 

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і 

організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

- захист професійної честі та гідності; 

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами гімназії; 

- безпечні і нешкідливі умови праці; 

- подовжену оплачувану відпустку; 

- участь у громадському самоврядуванні гімназії; 

- участь у роботі колегіальних органів управління гімназії. 

5.14. Педагогічні працівники закладу зобов'язані: 

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти 

передбачених нею результатів навчання; 

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок 

здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності. 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає: 



- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) 

діяльність; 

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

- об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- дотримуватися педагогічної етики; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності дотримуватися 

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність 

України; 

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації 

за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю 

здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території 

гімназії алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам; 

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку 

гімназії, виконувати свої посадові обов’язки. 

5.15. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами гімназії. 

5.16. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими 

документами гімназії. 

5.17. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних 

обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

5.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила 

внутрішнього розпорядку гімназії, не виконують посадових обов’язків, умови 

трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають 

займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством. 

5.19. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу 

регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами 

внутрішнього розпорядку гімназії. 

5.20. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право: 



- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів 

освіти; 

- звертатися до гімназії, органів управління освітою з питань освіти; 

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

- брати участь у громадському самоврядуванні гімназії, зокрема обирати і бути 

обраними до органів громадського самоврядування гімназії; 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у гімназії та позапланові 

педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, 

обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини; 

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 

- отримувати інформацію про діяльність гімназії, результати навчання своїх 

дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання 

якості освіти у гімназії та її освітньої діяльності. 

5.21. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми 

повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані: 

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, 

здоров’я оточуючих і довкілля; 

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників 

освітнього процесу; 

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, 

формувати навички здорового способу життя; 

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі 

та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, 

представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, 

різного соціального походження, сімейного та майнового стану; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додтримуватися Конституції та 

законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 

ставлення до історико-культурного надбання України; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

гімназії, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності). 

5.22. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, 

передбачених законодавством, гімназія може порушувати в установленому 

порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх 

батьківських прав. 

VI. Управління гімназією 

6.1. Керівник гімназії здійснює безпосереднє управління закладом і несе 

відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність гімназії. 



Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника гімназії 

визначаються законом та установчими документами гімназії. 

Керівник є представником гімназії у стосунках/взаємодії  з державними 

органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними 

особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та 

установчими документами гімназії. 

6.2. Керівник гімназії призначається засновником у порядку, визначеному 

законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно 

володіють державною мовою і мають вищу освіту. 

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання 

(призначення) визначаються спеціальними законами та установчими 

документами гімназії. 

6.3. Керівник призначається на посаду за результатами конкурсного відбору 

строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на 

посаду керівника гімназії вперше) на підставі рішення конкурсної комісії. 

6.4. Положення про конкурс на посаду керівника розробляє та затверджує 

засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

6.5. Одна і та сама особа не може бути керівником більше ніж два строки підряд 

(до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді 

керівника гімназії, призначеного вперше). Після закінчення другого строку 

перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення 

вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити 

роботу в гімназії на іншій посаді. 

6.6. Керівник гімназії: 

- організовує діяльність гімназії; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності гімназії; 

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх 

функціональні обов’язки; 

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітніх програм; 

- забезпечує функціонування внутрішньої системи  якості освіти; 

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю 

за діяльністю гімназії; 

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування гімназії; 

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників гімназії; 

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими 

документами гімназії. 

6.7. Керівник гімназії є головою педагогічної ради — постійно діючого 

колегіального органу управління закладом. 

6.8. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як 

чотири рази на рік. 

6.9. Педагогічна рада: 

- планує роботу гімназії; 

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) гімназії та оцінює 

результативність її (їх) виконання; 



- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості 

освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього 

процесу; 

- приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, 

видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у 

навчанні; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного 

досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній 

діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, 

фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення 

учнів, працівників гімназії та інших учасників освітнього процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників гімназії та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту гімназії 

та проведення громадської акредитації гімназії; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом гімназії до її 

повноважень. 

Рішення педагогічної ради вводяться в дію рішеннями керівника гімназії. 

6.10. Громадське самоврядування в гімназії - це право учасників освітнього 

процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування 

колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в 

гімназії, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, 

брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні гімназією у 

межах повноважень, визначених законом та установчими документами гімназії. 

6.11. Громадське самоврядування та державно-громадське управління у гімназії 

здійснюються на принципах: 

- пріоритету прав і свобод людини і громадянина; 

- верховенства права; 

- взаємної поваги та партнерства; 

- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських 

об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і правоможності їх 

представників; 

- обов’язковості розгляду пропозицій сторін; 

- пріоритету узгоджувальних процедур; 

- прозорості, відкритості та гласності; 

- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; 

- взаємної відповідальності сторін. 

6.12. У гімназії можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників гімназії; 

- органи самоврядування здобувачів освіти; 



- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

6.13. У гімназії органи громадського самоврядування створюються: 

- за ініціативою учасників освітнього процесу; 

- за ініціативою фізичних осіб та/або громадських об’єднань, інших інститутів 

громадянського суспільства, установчими документами яких передбачена 

діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з особливими освітніми 

потребами відповідно до законодавства. 

6.14. Органи громадського самоврядування мають права (повноваження), 

визначені спеціальними законами та/або установчими документами гімназії та 

можуть здійснювати інші права, не заборонені законом. 

6.15. Для забезпечення державно-громадського управління у гімназії можуть 

утворюватися репрезентативні громадські об’єднання, що представляють, у тому 

числі: 

- педагогічних працівників; 

- здобувачів освіти; 

- батьків; 

- об’єднання зазначених категорій осіб. 

6.16. Органи державно-громадського управління у гімназії утворюються за 

рішенням органів місцевого самоврядування у формі робочих груп, дорадчих, 

громадських, експертних та інших органів. 

Органи державно-громадського управління у сфері освіти мають повноваження, 

передбачені актами про їх утворення. 

6.17. При гімназії за рішенням засновника може створюватися і діяти 

піклувальна рада. Піклувальна рада гімназії створюється за рішенням засновника 

відповідно до спеціальних законів. Порядок формування піклувальної ради, її 

відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності 

визначаються спеціальними законами та установчими документами гімназії. 

6.18. Піклувальна рада гімназії сприяє вирішенню перспективних завдань її 

розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності з 

основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, 

ефективній взаємодії гімназії з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, 

юридичними та фізичними особами. 

6.19. Члени наглядової (піклувальної) ради гімназії мають право брати участь у 

роботі колегіальних органів гімназії з правом дорадчого голосу. 

6.20. До складу наглядової (піклувальної) ради гімназії не можуть входити 

здобувачі освіти та працівники гімназії. 

6.21. Піклувальна рада має право: 

- брати участь у визначенні стратегії розвитку гімназії та контролювати її 

виконання; 

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування; 

- аналізувати та оцінювати діяльність гімназії та її керівника; 

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету гімназії і вносити 

відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду 

керівником гімназії; 



- вносити засновнику гімназії подання про заохочення або відкликання керівника 

гімназії з підстав, визначених законом; 

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими 

документами гімназії. 

VII. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база 

7.1. Фінансування гімназії. 

Джерелами фінансування гімназії є: 

- державний бюджет; 

- місцевий бюджет; 

- доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

- гранти вітчизняних і міжнародних організацій; 

- дивіденди від цінних паперів, відсотки від депозитів і розміщення коштів 

спеціального фонду на поточних рахунках банків державного сектору; 

- добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних 

активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб; 

- інші джерела, не заборонені законодавством. 

7.2. Фінансування додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових 

послуг, а також придбання спеціальних засобів корекції психофізичного 

розвитку, визначених індивідуальною програмою розвитку особи з особливими 

освітніми потребами, здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, коштів місцевих бюджетів, інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

7.3. Розмір та умови оплати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації, за надання додаткових освітніх послуг встановлюються договором. 

Плата може вноситися за весь строк навчання, підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації, надання додаткових освітніх послуг повністю 

одноразово або частинами - щомісяця, що семестру, щороку. 

7.4. Гімназія має право змінювати плату за навчання (в частині залишку 

несплаченої суми) у порядку, передбаченому договором, не більше одного разу 

на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній 

календарний рік. 

Договір укладається між гімназією і здобувачем освіти (його законними 

представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату. 

7.5. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в обсязі, визначеному 

законодавством, здійснюється за кошти державного та місцевого бюджетів. 

7.6. Держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми 

потребами за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів шляхом 

передачі визначеного для таких осіб обсягу коштів гімназії. 

7.7. Гімназія має право отримувати фінансування різних видів та з різних 

джерел, не заборонених законодавством. Гімназія має право розміщувати власні 

надходження на поточних рахунках, тимчасово вільні кошти - на депозитах у 

банках державного сектору, а також самостійно розпоряджатися надходженнями 

від зазначених коштів з метою провадження діяльності, передбаченої 

установчими документами. 

7.8. До майна гімназії належать: 



- нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, 

комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо; 

- майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти 

права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти 

авторського права та/або суміжних прав; 

- інші активи, передбачені законодавством. 

Майно гімназії належить їй на правах, визначених законодавством. 

7.9. Порядок, умови та форми набуття гімназією прав на землю визначаються 

Земельним кодексом України. 

7.10. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно гімназії не підлягають 

вилученню, крім випадків, встановлених законом. 

7.11. Об’єкти та майно гімназії не підлягають приватизації чи використанню не 

за освітнім призначенням. 

7.12. Кошти, отримані від використання вивільнених приміщень гімназії, 

використовуються виключно на освітні потреби. 

7.13. Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна гімназії, 

використовуються виключно на її потреби. 

VIIІ. Міжнародне співробітництво 

8.1. Гімназія має право укладати договори про співробітництво, встановлювати 

прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, 

науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними 

підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо. 

8.2. Гімназія має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до 

законодавства на основі договорів, укладених нею з іноземними юридичними, 

фізичними особами, мати власний валютний рахунок, провадити спільну 

діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ). 

8.3. Валютні, матеріальні надходження від провадження зовнішньоекономічної 

діяльності використовуються гімназією, для забезпечення власної діяльності, 

визначеної установчими документами згідно із законодавством. 

8.4. Гімназія, педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у 

реалізації міжнародних проектів і програм. 

ІX. Контроль за діяльністю гімназії 

9.1. У гімназії функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти і може 

включати: 

- стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти; 

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників; 

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 

діяльності керівника; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, 

в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти; 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

гімназією; 

- створення в гімназії інклюзивного освітнього середовища, універсального 

дизайну та розумного пристосування; 



- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами гімназії. 

9.2. Центральні органи виконавчої влади: 

- надають рекомендації гімназії щодо організації та функціонування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти; 

- за результатами експертизи затверджують освітні програми  загальної 

середньої освіти (крім типових і тих, що розроблені на основі типових); 

- проводять моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, 

визначеному законодавством; 

- у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють державний нагляд 

(контроль) за гімназією щодо дотримання нею законодавства; 

- здійснюють інші повноваження, визначені законом. 

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю гімназії є 

інституційний аудит, який проводиться центральним органом виконавчої влади 

із забезпечення якості освіти у плановому порядку один раз на 10 років . 

9.4. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних 

умов. 

9.5. Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку 

за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого 

колегіального органу громадського самоврядування або наглядової 

(піклувальної) ради гімназії. 

9.6. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайті гімназії, 

засновника та органу, що здійснив інституційний аудит. 

9.7. У разі, якщо гімназія має чинний сертифікат про громадську акредитацію, 

вважається такою, що успішно пройшла інституційний аудит у плановому 

порядку.  

 

X. Реорганізація або ліквідація закладу освіти 

 

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію  закладу освіти, його філій та 

структурного підрозділу приймає засновник. Реорганізація опорного закладу 

відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.     

  

 10.2.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, 

а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною 

комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до 

неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.    

 10.3. Засновник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення, 

зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення  про 

припинення письмово повідомити про це рішення орган, що здійснює державну 

реєстрацію.    10.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно  закладу освіти, 

виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає 

ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.     

10.5. У разі припинення закладу як юридичної особи внаслідок ліквідації, 

реорганізації передбачається передача активів  одній чи кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду (визначених навчальних закладів-



правонаступників відповідно до чинного законодавства) або зарахування до 

доходу бюджету.  

  

ХІ. Статут   закладу освіти 

 11.1. Статут  закладу освіти вступає в силу з дня державної реєстрації.    11.2. 

Виключне право внесення змін та доповнень в окремі розділи Статуту належить 

Засновнику, оформляється шляхом викладення Статуту у новій редакції і 

підлягає реєстрації в установленому законом порядку.     

11.3 Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної 

реєстрації відповідно до запису у єдиному державному реєстрі.     

11.4. Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються в порядку, 

визначеному чинним законодавством України.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання  

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  15 грудня 2022 року № 621 

       м.Перечин 

 

Про внесення змін до  

Статуту Перечинського  

ЗДО ясел-садка «Веселка» 

 

 

 Керуючись законами України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» Перечинська міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Статуту Перечинського ЗДО ясел-садка «Веселка» 

та викласти його в новій редакції (додається). 

2. Уповноважити керівника закладу Сухар М.І. провести державну 

реєстрацію змін до Статуту  Перечинського ЗДО ясел-садка «Веселка». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова комісії Гунка Ф.Ф.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                            Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 

 

 

  



Додаток 1 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням 1 пленарного засідання 

25 сесії Перечинської  міської  ради 

від  15 грудня 2022 року № 621 

Міський   голова __________ І.ПОГОРІЛЯК 

                              

 

 

 

 

СТАТУТ 
ПЕРЕЧИНСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ ЯСЛА - САДОК «ВЕСЕЛКА» 
(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечин – 2022 рік 

  



І. Загальні положення 

 

1.1.ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  ясла-садок «Веселка» (далі по 

тексту «Заклад») здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість 

яких надана Верховною Радою України, рішень Перечинської міської ради Закарпатської 

області, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та цього Статуту.  

1.2.Повна назва: ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ясла-садок 

«Веселка» 

1.3.Скорочена назва ЗДО «Веселка»  

1.4.Місцезнаходження Закладу: 89200, Закарпатська область, Ужгородський район,  

м. Перечин, вул. Ужгородська, 65. 

1.5.Заклад є комунальною бюджетною установою.  

1.6.Заклад є неприбутковою бюджетною установою.  

1.7.Заклад є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Заклад набуває з 

дня його державної реєстрації. Заклад має печатку і штамп, ідентифікаційний код, бланки з 

власними реквізитами.  

1.8.Засновником Закладу є Перечинська міська рада Закарпатської області (далі 

«Засновник»), Органом Управління є відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради(далі «Орган управління»).  

1.9. Головною метою діяльності Закладу є забезпечення реалізації права дитини на 

здобуття дошкільної освіти, у тому числі, дітей з особливими освітніми потребами, відповідно 

до принципів інклюзивної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, розвитку, 

оздоровленні, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку.  

1.10.Діяльність Закладу направлена на реалізацію державної політики в галузі 

дошкільної освіти; створення умов, збереження та зміцнення фізичного, розумового і 

духовного розвитку; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; 

забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 

 1.11.Основними завданнями діяльності Закладу є:  

- задоволення потреб громадян в здобутті дітьми дошкільної освіти;  

- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компоненту 

дошкільної освіти; 

 - створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, 

оптимального режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно 

до санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення їх дотримання;  

 - формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм 

безпечної поведінки;  

- сприяння збереження та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному 

розвитку дітей: 

 - здійснення соціально – педагогічного патронату, взаємодії із сім’єю, поширення серед 

батьків або осіб, які їх замінюють, педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного 

віку; 

 - планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу;  

- формування освітньої програми закладу;  

- забезпечення добору та розстановки кадрів;  



- відповідно до установчих документів утворює структурні підрозділи (відділення, 

групи);  

- додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально - технічну базу;  

- здійснює інші повноваження відповідно до Статуту.  

1.12.Заклад несе відповідальність за:  

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про 

дошкільну освіту»;  

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і 

обсягу; 

 - дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально технічної бази.  

1.13. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, 

передбаченої чинним законодавством України, Положенням та цим Статутом.  

1.14. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому 

законодавством України порядку.  

1.15. Взаємовідносини між Закладом та юридичними і фізичними особами визначаються 

угодами, що укладені Органом управління.  

1.16. Міжнародне співробітництво здійснюється Закладом відповідно до Законів України 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту»,інших нормативно – правових актів, а також 

міжнародних договорів України,згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України. 

II. Комплектування Закладу 

 

2.1. Прийом дітей зо Закладу здійснюється його керівником протягом календарного року 

на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини 

з висновком лікаря, що дитина може відвідувати Заклад, довідки дільничного лікаря про 

епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.  

Для прийому дітей з особливими потребами в інклюзивні групи додатково подається 

висновок ІРЦ. 

Для прийому вихованців у групи для дітей віком від 1 до 3 років додатково подається 

довідка про працевлаштування обох батьків або осіб які їх замінюють. 

 2.2. Групи у Закладі комплектуються за віковими ознаками. Для задоволення освітніх, 

соціальних потреб дітей з особливими потребами у Закладі можуть створюватися інклюзивні 

групи.  

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи для дітей від одного року до трьох років 

(ранній вік) та групи для дітей від трьох до шести (семи) років (перед шкільний вік) 

2.4. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп 

здійснюється щорічно наприкінці оздоровчого періоду (червень - серпень)  

2.5. За дитиною зберігається місце в Закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного 

лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, реабілітації, а також у літній 

оздоровчий період (75 днів).  

2.6. Відрахування дитини із Закладу може здійснюватися за бажанням батьків або осіб, 

які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає 

можливість її подальшого перебування у Закладі даного типу, у разі несплати батьками або 

особами, які їх замінюють, без поважних причин плати за харчування дитини протягом місяця.  

Відрахування дитини  із Закладу можливе у разі відсутності дитинєи у Закладі без 

поважних причин 30 календарних днів. 



2.7. Адміністрація Закладу зобов'язана письмово, із зазначенням причин, повідомити 

батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менш, як за 10 календарних 

днів.  

2.8. Забороняється безпідставне відрахування дитини із Закладу.  

 

III. Режим роботи Закладу 

 

3.1. Режим роботи Закладу п’ятиденний, із 7.00 до 19.00 годин.  

3.2. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі можуть функціонувати 

групи з короткотривалим перебуванням дітей (не більш чотирьох годин). Чергові групи у 

відхідні та святкові дні, цілодобові та інші групи відповідного до чинного законодавства 

України.  

3.3. Діти, які перебувають у Закладі коротко тривало чи під соціально- педагогічним 

патронатом, беруться на облік.  

3.4. У разі необхідності режим роботи Закладу чи окремих груп  може змінюватися за 

рішенням Засновника відповідно до законодавства України. 

 

IV. Організація освітнього процесу 

 

4.1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного 

року. Оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.  

4.2. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на 

навчальний рік та оздоровчий період, річний план роботи затверджується керівником Закладу. 

План на оздоровчий період додатково погоджується з відповідними органами, що реалізують 

державну політику в сфері санітарного законодавства України. 

 4.3. У Закладі мова навчання і виховання визначається відповідно до чинного 

законодавства України.  

4.4. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та 

реалізується згідно з освітніми програмами розвитку, навчання та виховання дітей 

дошкільного віку, затвердженим Міністерством освіти і науки України.  

4.5. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних 

нахилів та здібностей дітей Заклад може організувати освітній процес (гурткову роботу) за 

одним чи кількома пріоритетними напрямками (фізкультурно - оздоровчий, художньо - 

естетичний, гуманітарний (із вивчення мов меншин, а саме угорської, словацької, чеської, 

румунської та інших). Заклад забезпечує вивчення угорської мови в україномовних групах за 

бажанням батьків. 

Реалізація варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти може 

здійснюватись за рахунок освітніх послуг.  

4.6. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється 

за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.  

4.7. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, 

вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків 

або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або 



особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого 

навантаження дитини.  

V. Учасники освітнього процесу 

5.1.Учасниками освітнього процесу є:  

- діти дошкільного віку, вихованці, учні;  

- педагогічні працівники: директор, вихователі-методисти, вихователі, старші 

вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі- дефектологи, 

вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з 

фізкультури, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової 

роботи та інші спеціалісти;  

- помічники вихователів; 

 - медичні працівники; 

 - батьки або особи, які їх замінюють;  

- батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;  

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами;  

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної 

освіти.  

5.2. Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються 

чинним законодавством України та цим Статутом.  

5.3. Вихованці Закладу мають право на:  

- безоплатну дошкільну освіту в Закладі; 

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання; 

 - захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, 

моральному та духовному розвитку; 

 - безоплатне медичне обслуговування у Закладі; 

 - захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також 

від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності; 

 - здоровий спосіб життя.  

5.4. На посаду педагогічного працівника Закладу призначається особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або 

професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість 

роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.  

5.5. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші 

трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про 

дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами.  

5.6. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та 

інших працівників Закладу здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та 

іншими нормативно-правовими актами.  

5.7. Педагогічне навантаження педагогічного працівника Закладу обсягом менше 

тарифної ставки, передбаченої законодавством, встановлюється лише за його письмовою 

згодою у порядку, передбаченому законодавством України.  

5.8. Педагогічні працівники мають право:  

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми; 

 - брати участь у роботі органів самоврядування Закладу;  

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо; 

 - проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову 

роботу; 



 - вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; 

 - на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України; 

 - об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, 

діяльність яких не заборонена законодавством; 

 - на захист професійної честі та власної гідності; 

 - інші права, що не суперечать законодавству. 

 5.9. Педагогічні працівники зобов'язані: 

 - виконувати цей Статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, умови трудового 

договору; 

 - дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність 

дитини та її батьків; 

 - забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та 

дій. які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства; 

 - брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням 

професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури; 

 - виконувати накази та розпорядження керівництва;  

 - інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.  

5.10. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу регулюються 

трудовим законодавством України та правилами внутрішнього розпорядку Закладу.  

5.11. Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і 

психічне здоров'я дитини згідно із законодавством України. 

 5.12. Працівники Закладу проходять періодичні безплатні медичні огляди 

встановленому законодавством України порядку.  

5.13. Атестація педагогічних працівників Закладу здійснюється відповідно до Типового 

положення про атестацію, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. За результатами 

атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, 

присвоюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне педагогічне звання.  

5.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила 

внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного 

договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, 

звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства. 

 5.15.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: - вибирати заклад дошкільної 

освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; - обирати і бути обраними до органів 

громадського самоврядування Закладу; - звертатися до відповідних органів управління 

освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей; - захищати законні інтереси 

своїх дітей у відповідних державних органах і суді; - бути на громадських засадах асистентом 

дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов'язки 

асистента дитини. 

 5.16. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:  

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних 

цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;  

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти 

за будь-якою формою;  

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови 

для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;  

- поважати гідність дитини;  



- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, 

державної мови, регіональних мов, або мов меншин (угорської,словацької, чеської, румунської 

та інших)   і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.  

5.17. Інші права та обов'язки батьків і осіб, які їх замінюють, визначаються Законом 

України «Про освіту».  

VI  Управління Закладом 

6.1.Управління Закладом здійснюється Засновником.  

6.2. До виключної компетенції Засновника відносяться: затвердження Статуту Закладу, 

його нової редакції, прийняття рішення про припинення діяльності Закладу. 

6.3. Координація діяльності Закладу здійснюється Органом управління. 

6.4. Безпосереднє керівництво роботою Закладу здійснює директор, який призначається і 

звільняється з посади Засновником, або уповноваженим ним органом з дотриманням чинного 

законодавства.  

6.5. На посаду керівника Закладу призначається особа, яка є громадянином України, має 

відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «бакалавр», 

стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також 

організаторські здібності та стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов'язків.  

6.6. Директор Закладу:  

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про 

дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту і обсягу; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;  

- діє від імені Закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і 

організаціях;     

  - укладає угоди з юридичними та фізичними особами;  

- розпоряджається в установленому порядку майном та коштами Закладу, відповідає за 

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази Закладу;  

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;  

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Закладу;  

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;  

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції 

працівників за погодженням з профспілковим комітетом Закладу;  

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних і правил техніки 

безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

 - контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і 

навчання дітей їх віковим, психологічним особливостям, здібностям, і потребам;  

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі 

пошуки, експериментальну роботу педагогів;  

- організує різні форми співпраці з батьками або особами, як їх замінюють; 

 - щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах колективу Закладу та батьків 

або осіб, як їх замінюють..  

6.7. Колегіальним постійно діючим органом управління Закладом є педагогічна рада. До 

складу педагогічної ради Закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні працівники 

закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради Закладу можуть 

входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у 

сфері дошкільної освіти.  



6.8. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських 

об'єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх 

замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.  

6.9. Головою педагогічної ради Закладу є директор. Педагогічна рада обирає зі свого 

складу секретаря на навчальний рік.  

6.10. Педагогічна рада Закладу: 

 - схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання 

Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання 

і навчання дітей у кожній віковій групі;  

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, 

зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

 - розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у Закладі;  

- визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників; - 

затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;  

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої 

творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників; - 

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду 

та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з 

іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; - визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім'єю;  

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів 

(вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;  

- розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу та інших учасників 

освітнього процесу за невиконання ними своїх обов'язків; 

 - має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Закладу та 

проведення громадської акредитації Закладу; 

 - розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Закладу до її повноважень. 

6.11. Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію рішеннями керівника Закладу.  

6.12. У Закладі можуть діяти:  

- органи самоврядування працівників Закладу; 

 - органи батьківського самоврядування;  

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.  

6.13. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є загальні 

збори (конференція) колективу Закладу. 

6.14. Загальні збори колективу закладу та батьків скликаються не рідше одного разу на 

рік.  

6.15. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості 

присутніх.  

VІІ. Організація харчування і медичного обслуговування в Закладі 

7.1.Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального 

росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством 

охорони здоров'я спільно з Міністерством освіти і науки України, за погодженням 

Міністерства фінансів.  

7.2.Харчування дітей у Закладі та його кратність залежить від режиму роботи Закладу та 

тривалості перебування в ньому дітей. Для дітей, які перебувають у Закладі менше шести 



годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з 

батьками або особами, які їх заміщують.  

7.3.Батьки  або особи які їх замінюють,вносять плату за харчування дітей у Заклад 

дошкільної освіти у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або 

відповідними органами управління. 

7.4. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі дошкільної освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій,які потребують соціальної 

підтримки,надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

7.5. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують 

безкоштовним харчуванням дітей- сиріт,дітей позбавлених батьківського піклування, дітей – 

інвалідів, дітей, із сімей які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються у державних 

комунальних закладах дошкільної освіти. 

7.6.  Медичне обслуговування дітей у Закладі здійснюється на безоплатній основі 

медичними працівниками, які входять до штату Закладу або відповідних закладів охорони 

здоров'я, і передбачає проведення обов'язкового медичного огляду перед профілактичними 

щепленнями; проведення профілактичних щеплень, згідно з календарем щеплень; надання 

невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів щодо 

госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, як їх заміщують.  

7.7. До основних обов'язків медичних працівників Закладу належать: 

- моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм 

невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних 

та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

 - здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням 

раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження; 

 - медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного 

режиму; 

 - проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, як їх 

заміщують та працівників Закладу.  

7.8. Для здійснення лікувально-оздоровчої роботи обладнуються відповідні кабінети та 

приміщення. 

 7.9 Контроль за організацією та відповідальність за харчування, вітамінізацією страв, 

закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями 

їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації 

продуктів покладається на медичних працівників та керівника Закладу.  

VIII. Майно Закладу 

8.1.Майно Закладу є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади 

Перечинської міської ради Закарпатської області. 

 8.2.Майно Закладу складають матеріальні і нематеріальні активи, основні фонди та 

оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається у централізованої 

бухгалтерії.  

8.3.Вилучення основних фондів, обігових коштів та іншого майна Закладу проводиться 

лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, заподіяні Закладу 

юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.  



8.4.Майно Закладу не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, 

внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб, а також не можуть бути проданим, 

переданим або відчуженим у будь-який спосіб без згоди Засновника.  

8.5.Відчуження майна, або передача його в користування проводиться з підстав та в 

порядку, визначеному чинним законодавством України, рішенням Засновника, його 

виконавчого комітету та розпорядження міського голови.  

8.6. Списання майна Закладу, проводиться з підстав та в порядку, визначеному чинним 

законодавством України, наказами Органу управління. 

 

IX. Фінансова діяльність Закладу 

9.1.Фінансова діяльність Закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України та цього Статуту. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу 

фінансуються за рахунок коштів засновника Закладу через централізовану бухгалтерію 

Органу управління.  Заклад одержує бюджетні кошти відповідно до чинного законодавства та 

нормативно – правових актів органу місцевого самоврядування.  

9.2. Фінансова – господарська діяльність Закладу здійснюється на основі його 

кошторису.  

9.3. Джерелами фінансування Закладу є кошти:  

- Засновника; 

- державного та місцевих бюджетів;  

- батьків або осіб, які їх замінюють;  

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;  

- інші кошти, не заборонені законодавством.  

9.4. Доходи Закладу використовуються виключно для фінансування видатків та 

утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим 

Статутом. 

 9.5. Заклад може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує 

Кабінет Міністрів України. Засновник Закладу має право затверджувати переліки платних 

освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України. 

 9.6. Бухгалтерський облік у Закладі здійснюється через бухгалтерію Органу управління  

9.7. Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, 

комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інше. Майно 

Закладу належить йому на правах, визначених Законом та іншими нормативно-правовими 

актами та цим Статутом.  

9.8. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу визначаються відповідними 

будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами.  

9.9. Дошкільний заклад за погодженням із Органом управління має право: придбати, 

орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, 

установ, організацій або фізичних осіб. 

9.10. Не вважається розподілом доходів дошкільного закладу, в розумінні п.9.5 Статуту, 

використання Закладом власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на 

утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів 

діяльності, визначених Статутом. 

X. Контроль за діяльністю Закладу 

 

10.1. Заклад підпорядкований і підзвітний Органу управління.  



10.2. Основною державною формою контролю за діяльністю Закладу є державна 

атестація, яка проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством 

освіти і науки.  

10.3. Контроль за виконанням Закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу 

виховання та навчання здійснюється місцевими органами виконавчої влади, Засновником, 

органом управління освітою.  

10.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним 

процесом, встановлюється Органом управління. 

 

XI. Внесення змін до Статуту 

 

11.1. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту Закладу можуть надходити від 

Засновника, Органу управління та ради Закладу.  

11.2. Зміни до Статуту Закладу затверджуються Засновником і підлягають державній 

реєстрації.  

 

XII. Припинення діяльності Закладу 

 

12.1. Припинення діяльності Закладу відбувається шляхом його реорганізації або 

ліквідації.  

12.2. Реорганізація Закладу здійснюється за рішенням Засновника.  

12.3. Ліквідація Закладу здійснюється за рішенням Засновника або суду. У разі ліквідації 

Закладу активи мають бути передані іншому закладу (неприбуткової організації), що 

перебуває в комунальній власності Перечинської міської ради або зараховуються до бюджету 

міської ради.  

12.4.Ліквідація Закладу вважається завершеною, а Заклад припиняє свою діяльність, з 

дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.  

12.5. При реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам, які звільняються або 

переводяться, гарантується дотримання прав та інтересів відповідно до чинного законодавства 

про працю в Україні. 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання  

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 15 грудня 2022 року № 622 

м.Перечин 

 

Про звільнення старости 

Зарічівського старостинського округу 

 

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

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

заяву старости Зарічівського старостинського округу Федарки Ю.І., міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Звільнити Федарку Юрія Івановича, старосту Зарічівського 

старостинського округу, 16 грудня 2022 р. за угодою сторін, п.1 статті 36 КЗпП 

України. 

2.Вивести Федарку Юрія Івановича зі складу виконавчого комітету 

Перечинської міської ради. 

3.Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міської ради. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

корупції (голова Тимко В.В). 

 

 

Міський голова                                                                Іван ПОГОРІЛЯК



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання  

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 15 грудня 2022 року № 623 

м.Перечин 

 

Про Звернення Перечинської міської ради  

щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) 

КУЦИНУ Олегу Івановичу – командиру Окремої  

зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї  

механізованої бригади Збройних сил України 

 

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

Україні», враховуючи звернення депутата Закарпатської обласної ради VIII 

скликання Мана Д.М., міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звернення до Президента України Володимира 

ЗЕЛЕНСЬКОГО (текст Звернення додається). 

2. Надіслати Звернення Президенту України В.ЗЕЛЕНСЬКОМУ.  

3. Звернення опублікувати на офіційному сайті Перечинської міської ради 

Закарпатської області.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

(голова Тимко В.В). 

 

 

 

Міський голова                                                                      Іван ПОГОРІЛЯК  

  



ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ 

 Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

У лютому 2022 року росія здійснила повномасштабний напад на Україну, 

розпочавши перше відкрите воєнне протистояння між державами у Європі з 

часів Другої світової війни. На захист Батьківщини стали кращі українські сини і 

доньки.  

Серед них КУЦИН Олег Іванович – український громадський, політичний 

та військовий діяч, керівник «Легіону Свободи», член Політради 

Всеукраїнського об’єднання «Свобода», голова Закарпатської обласної 

організації ВО «Свобода», командир Окремої зведеної штурмової роти 

«Карпатська Січ» 93-ї механізованої бригади Збройних сил України.  

Народився у м. Івано-Франківськ, жив та працював у Тячеві Закарпатської 

області, де у 2005-2006 роках на посаді першого заступника голови виконував 

повноваження голови райдержадміністрації. Почесний громадянин міста Тячів.  

КУЦИН О. І. присвятив боротьбі за Україну 33 роки життя. Учасник 

«Революції на граніті» та Революції Гідності. У 1989 році долучився до 

Народного руху України за перебудову, попри сувору заборону комуністів 4 

жовтня 1989 року першим вивісив жовто-блакитний стяг у м. Тячів.  

Воював за Україну з 2014 року, коли з його ініціативи була створена 

добровольча штурмова рота «Карпатська Січ». Згодом підрозділ розширили до 

меж батальйону й перейменували на «Окрему добровольчу чоту «Карпатська 

Січ» (ОДЧ «Карпатська Січ»). Командир відродив військову традицію 

Карпатської Січі 1938 року. Впродовж 2014 – 2016 років під командуванням 

Олега КУЦИНА ОДЧ «Карпатська Січ» активно брала участь у боях за 

Донецький аеропорт, с. Піски, с. Опитне, шахту «Бутовка» та с. Водяне, а з 

березня 2022 року – в обороні околиць Києва, м. Ірпінь, смт Велика Димерка та 

інших. 

 Із квітня О. КУЦИН командував численними операціями на Ізюмському 

напрямку, зокрема, з оборони с. Вірнопілля, а пізніше успішними наступальними 

діями та зачисткою с. Дмитрівки Харківської області. За час війни з московським 

ворогом на своєму прикладі виховав сотні воїнів, багато з них здобули 

військовий досвід та стали офіцерами. Легендарний бойовий командир КУЦИН 

О. І. героїчно загинув 19 червня 2022 року у боях за Україну.  

Ми, депутати Перечинської міської ради, просимо Вас, ВОЛОДИМИРЕ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧУ, присвоїти звання Герой України – КУЦИНУ Олегу 

Івановичу (посмертно) – за визначний особистий внесок у захист суверенітету і 

територіальної цілісності рідної Вітчизни, мужність і героїзм у боях проти 

російських окупантів.  

З повагою, 

Депутати Перечинської міської ради VIIIскликання 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання  

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  15 грудня 2022 року № 624 

м.Перечин 

 

Про внесення змін до цільових програм 

 

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 деяких програм Перечинської міської ради, затверджених 

рішенням 1 пленарного засідання 2 сесії VIII скликання від 17.12.2020 

року «Про затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого 

самоврядування на 2021 - 2023 роки», продовживши їх дію до 2025 року та 

викласти їх в новій редакції згідно додатків до даного рішення, а саме: 

 

1.1. Цільова програма «Власний дім» на 2021−2025 роки (Додаток 1). 

1.2. Програма фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту 

вразливих верств населення Перечинської міської територіальної 

громади на 2021 - 2025 роки (Додаток 2). 

1.3. Програма розвитку культурно-масової роботи в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки (Додаток 3). 

1.4. Програма розвитку фізичної культури та спорту в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки (Додаток 4). 

1.5. Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань у Перечинській міській територіальній 

громаді на 2021-2025 роки (Додаток 5). 

1.6. Програма фінансового забезпечення заходів, щодо боротьби зі 

злочинністю та охорони громадського порядку на території 

Перечинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

(Додаток 6). 



1.7. Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської  

територіальної громади на 2021-2025 роки (Додаток 7). 

1.8. Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки (Додаток 8). 

1.9. Програма співфінансування ремонтів багатоквартирних будинків у 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021–2025 роки 

(Додаток 9). 

1.10. Програма санітарного очищення та утримання елементів благоустрою 

на території Перечинської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки(Додаток 10). 

1.11. Програма оплачуваних суспільно-корисних робіт в Перечинській 

міській територіальній громаді на 2021-2025 роки (Додаток 11). 

1.12. Програма співфінансування оплачуваних громадських робіт у 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

(Додаток 12). 

1.13. Програма фінансової підтримки КП «Комунальник» з питань розвитку 

житлово-комунального господарства на 2021-2025 роки (Додаток 13). 

1.14. Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

(Додаток 14). 

1.15. Програма забезпечення інформаційного простору у Перечинській 

міській територіальній громаді на 2021-2025 роки (Додаток 15). 

1.16. Екологічна програма здійснення природоохоронних заходів в 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

(Додаток 16). 

1.17. Програма фінансового забезпечення заходів пов’язаних з підсиленням 

водопостачання в Перечинській міській територіальній громаді на 2021-

2025 роки (Додаток 17). 

1.18. Програма благоустрою Перечинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки (Додаток 18). 

1.19. Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій 

громадян (мешканців Перечинської міської територіальної громади) на 

залізничному транспорті приміського сполучення на 2021-2025 роки 

(Додаток 19). 

1.20. Програма ефективного використання майна комунальної власності 

Перечинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

(Додаток 20). 

1.21. Програма поводження з безпритульними тваринами на території 

Перечинської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки(Додаток 21). 

1.22. Програма поводження з твердими побутовими відходами у 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

(Додаток 22). 



1.23. Програма соціально-економічного розвитку Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки( Додаток 23). 

 

2 Внести зміни у програму 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, затверджену рішенням 

Перечинської міської ради №249 від 06 липня 2021року, продовживши її дію до 

2025 року, а саме: «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 – 2025 роки» та викласти її в новій редакції 

згідно додатку 24 до даного рішення. 

 

3 Внести зміни у Програму національно-патріотичного виховання в 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки затверджену 

рішенням 1 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIIІ 

скликання № 363 від 28.10.2021. року, продовживши її дію до 2025 року, а саме: 

«Програму національно-патріотичного виховання в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки», та викласти її в новій редакції, згідно 

Додатку 25 до даного рішення. 

 

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

громади на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням Перечинської міської ради 

№547 від 26 травня 2022 року(зі змінами) продовживши її дію до 2025 року, а 

саме: «Програма «Турбота» Перечинської міської територіальної громади на 

2022-2025 роки» та викласти її в новій редакції, згідно Додатку 26 до даного 

рішення.  

 

5. Внести зміни у Програму заходів національного спротиву Перечинської 

міської територіальної громади на 2022-2023 роки затверджену рішенням 1 

пленарного засідання 19 сесії Перечинської міської ради VIIІ скликання № 560 

від 12.07.2022 року ( зі змінами), продовживши її дію до 2025 року, а саме 

«Програма заходів національного спротиву Перечинської міської територіальної 

громади на 2022-2025 роки» та викласти її в новій редакції, згідно Додатку 27 до 

даного рішення. 

 

6.Внести зміни у програму «Програма «Обдарована молодь» на період 2022-2024 

роки, затверджену рішенням виконавчого комітету від 05.10.2022 року, 

продовживши її дію до 2025 року, а саме: «Програма «Обдарована молодь» на 

період 2022-2025 роки» та викласти її в новій редакції згідно Додатку 28 до 

даного рішення. 

 



7. Внести зміни у програму розвитку та удосконалення цивільного захисту 

Перечинської міської територіальної громади, а також зміцнення матеріально-

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

України у Закарпатській області на 2021 – 2023 роки, затверджену рішенням 1 

пленарного засідання 6 сесії Перечинської міської ради VIIІ скликання № 154 

від 08.04.2021 року (зі змінами) та викласти її в новій редакції згідно Додатку 29 

до даного рішення.  

 

8. Внести зміни у  програму підвищення ефективності виконання повноважень 

органами казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2022-

2025 роки, та викласти її в новій редакції згідно додатку 30 до даного рішення. 

 

9.Затвердити програму фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської 

області на 2023-2025 роки згідно Додатку 31 до даного рішення. 

 

10. Затвердити програму фінансового забезпечення роботи постійно діючої 

військово-лікарської комісії при Першому відділі Ужгородського РТЦК та СП з 

проведення медичного огляду призовників та військовозобовязаних на 2023-

2025 роки згідно Додатку 32 до даного рішення. 

 

11.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 Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Цільова програма „Власний дім" 

на 2021−2025 роки 

 

ПАСПОРТ 

Програми «Власний дім» на 2021 - 2025 роки 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада 

Розробник Програми Перечинська міська рада 

Учасники Програми Перечинська міська рада 

Термін реалізації Програми 2021 - 2025 роки  

Етапи виконання Програми 

(для довгострокових програм) 

2021 - 2025 роки  

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

Програм) 

Обласний та місцевий 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми всього, у 

тому числі: 

3 000,0 тис. гривень 

 

кошти місцевого бюджету 1 500,0 тис. гривень 

кошти інших джерел 

фінансування 

1 500,0 тис. грн. за рахунок коштів Фонду 

  



Загальні положення 

 

Цільова програма „Власний дім" на 2021−2025 роки (далі - Програма) 

розроблена відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 № 

222/98 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі", постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1211 

„Про затвердження Положення про порядок формування і використання 

коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", від 

5 жовтня 1998 року № 1597 „Про затвердження Правил надання 

довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі",  а 

також рішення Закарпатської обласної ради №1835 від 01.10.2020 р. «Про 

обласну цільову програму „Власний дім" на 2021−2025 роки»,  

 

Програма надає дієву допомогу жителям громади в покращенні 

житлових умов, зменшенні кількості довгобудів, а також сприяє роботі 

підприємств будівельної галузі та збереженню і створенню нових робочих 

місць.  

Мета та завдання Програми 

 

Метою Програми є фінансова підтримка жителів громади у забезпеченні 

доступним житлом та покращенні існуючого житла через надання 

довгострокових пільгових (під 3 % річних) кредитів тим категоріям громадян, 

які потребують поліпшення умов проживання та мають право на користування 

таким позиками. 

Фінансування Програми 

 

Джерела фінансування Програми сформовано за рахунок: 

- коштів акумульованих Фондом з державного, обласного, районного 

бюджетів;  

- коштів місцевого бюджету ради (громади).  

 

Кошти, які виділяються радою на реалізацію цільової програми 

“Власний дім”, є зворотними і повертаються у розпорядження ради при 

поверненні кредитів позичальниками. 

 

Кредитування Програми 

 

Кредитування по Програмі здійснюється за наступними напрямками: 

- для будівництва нового житлового будинку у розмірі до 400,0 

(чотириста) тис. гривень терміном до 15 років;  

- для добудови, реконструкції, капітального ремонту житла – до 250 

(двісті) тис. гривень терміном до 10 років;  

- для придбання готового або незавершеного будівництва житла 

(будинку або квартири) у обсязі до 300,0 (триста) тис. гривень, а також на його 



подальшу добудову, реконструкцію та капітальний ремонт у сумі 50 

(п’ятдесят) тис. гривень терміном до 15 років; 

- для будівництва інженерних мереж (газопостачання, водопостачання, 

водовідведення, електрозабезпечення, опалення: в тому числі встановлення 

твердопаливного котла, топки та інше) з підключенням їх до існуючих 

комунікацій і за їх межами (індивідуально) у сумі до 100,0 (сто) тис. гривень з 

терміном повернення до 8 (восьми) років. 

впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій, а 

саме:  

- для утеплення фасаду, даху, заміну зовнішніх дверей та вікон будинку 

або квартири у сумі до 100,0 (сто) тис. гривень із терміном повернення до 8 

(восьми) років; 

- для ремонту даху із заміною покрівлі та водостічної системи (без 

заміни будівельних конструкцій даху) у сумі до 100,0 (сто) тис. гривень з 

терміном повернення до 8 (восьми) років; 

- для встановлення або ремонту даху із заміною покрівлі, будівельних 

конструкцій та водостічної системи у сумі до 145,0 (сто сорок п’ять) тис. 

гривень з терміном повернення до 10 (десяти) років. 

Розподіл обсягів пільгового кредитування передбачається здійснювати 

у відповідності до фінансування Програми з бюджету ради (громади). 

 

Реалізація Програми 

 

Реалізація Програми здійснюється обласним фондом інвестування 

об'єктів соціальної сфери та промисловості, створеним розпорядженням 

голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 21.04.99 №166 „Про 

обласний фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості" та 

відповідною радою. 

Контроль за впровадженням Програми покладається на постійну 

комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного 

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

 

Очікувані результати 

 

У ході реалізації Програми передбачається будівництво нових та  

завершення раніше розпочатого будівництва житлових будинків, 

облаштування інженерними мережами будинків чи квартир та створення 

нових робочих місць. 

 

Секретар міської ради                                                 Галина ГАЄВСЬКА 

 
 



Додаток 2 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки заходів у сфері 

соціального захисту вразливих верств населення Перечинської міської 

територіальної громади на 2021 - 2025 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської 

області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської 

області  

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської 

області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської 

області 

6. Строк виконання Програми 2021 - 2025 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Перечинської міської 

територіальної громади 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

Всього, 

тис. 

грн 

у тому числі, за роками, тис. Грн 

2021 2022 2023 2024 2025 

Всього, у тому числі: 

4 900,0 500,0 800,0 

500,0 

1 000,0 1 200,0 1 400,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 4 900,0 500,0 800,0 1000,0 1 200,0 1 400,0 

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

 

  



2.Основні положення 

 

Назва: «Програма фінансової підтримки заходів у сфері соціального 

захисту вразливих верств населення Перечинської  міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки» (далі Програма). 

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

самоврядування в Україні». 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у 

сфері соціального захисту. 

У вирішенні проблем соціального захисту населення пріоритетним є 

надання матеріальної підтримки. 

Основні положення включають здійснення комплексу заходів щодо 

соціальної підтримки верств населення, що потребують особливої уваги, зокрема 

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

Перечинської ТГ на 2021 - 2025 роки. 
 

3.Мета Програми 

 

Встановлення за рахунок коштів міського бюджету додаткових до 

встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту важкохворих 

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

Виплата грошової допомоги на поховання громадянам не пенсійного віку, 

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

громадян.  
 

4.Завдання Програми 

 

 одноразова грошова допомога надається важкохворим громадянам                            

(онкологічні захворювання, передопераційний та післяопераційний стан), 

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

дій, важкохворим дітям, особам з обмеженими фізичними можливостями, 

сиротам і напівсиротам на лікування та придбання медикаментів; 

 здійснення виплати грошової допомоги на поховання громадянам не 

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

центрі зайнятості громадян. 

Протягом року будуть проводити заходи щодо поліпшення соціально-побутових 

умов (внаслідок потопів, пожеж і т.д.) малозабезпечених верств населення, 

інвалідів та ветеранів війни, в т.ч. – забезпечення їх твердим паливом( послуга з 

придбання дров, перевезення дров), 
 

5.Механізм та етапи реалізації Програми 

 

Матеріальна допомога надається на підставі поданих заяв громадян на ім’я 

Перечинського міського голови з необхідними документами. 

Для надання матеріальної допомоги, заявник надає  такі документи:  



 заява на ім’я Перечинського міського голови; 

 ксерокопія документу, що засвідчує особу заявника, де зазначено 

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

ксерокопія довідки з податкової інспекції про присвоєння 

ідентифікаційного коду;  

 акт обстеження матеріально-побутових умов заявника;  

 ксерокопія одного з документів: пенсійного посвідчення, 

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

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

необхідність лікування громадянина; інші документи, що можуть 

підтверджувати необхідність надання одноразової грошової допомоги. 

Кошти, виділені для забезпечення виконання Програми, використовуються для 

надання матеріальної допомоги соціально-незахищеним верствам населення у 

вигляді: 

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

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

становить 3500 грн. 

 - фінансування послуг по перевезенню та постачанню твердого палива; 

- оплата послуг щодо поховання одиноких громадян міста Перечин, ритуальні 

послуги; 

 - закупівлі продуктів харчування, для забезпечення  незахищених верств 

населення під час проведення різних благодійних  акцій  протягом року;  

Реалізація Програми буде проводитись протягом 2021 – 2025 років 

шляхом розгляду заяв даної категорії громадян, актів обстеження соціально-

побутових умов малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни,  

виконання рішень виконкому та розпоряджень міського голови тощо. 
 

6.Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

міської ради та інших благодійних коштів, незаборонених чинним 

законодавством.  

Матеріальна і грошова допомога надається за рішенням виконавчого 

комітету Перечинської міської ради на підставі актів обстеження, медичних та 

інших довідок створеною комісією по обстеженню матеріально-побутових умов 

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

осіб прирівняних до них, які визначені чинним законодавством. 

Виплата грошової допомоги на поховання громадянам не пенсійного віку, 

які на день смерті не працювали і не перебували на обліку центру зайнятості 

громадян  в сумі 3500 грн., буде здійснюватись за рішенням виконкому міської 

ради на підставі документів визначених чинним законодавством. 

Відповідно до Програми грошова допомога може надаватися за рахунок 

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

добровільно перерахованих на спеціальний рахунок для проведення різних 

благодійних акцій протягом року. 



7.Очікувані результати 

Виконання Програми дозволить підвищити соціальний захист 

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

прирівняних до них, які визначені чинним законодавством. 

8.Контроль за виконанням Програми 

 

Координація виконання Програми покладається на виконавчий комітет 

Перечинської міської ради, на постійні депутатські комісії міської ради з питань 

планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та 

спорту. 

 

 

Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА 
 



Додаток 3 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма 

розвитку культурно-масової роботи в Перечинській міській територіальній 

громаді 

на 2021-2025 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області  

3. Співрозробники 

Програми 
- 

4. Замовник 

(відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники 

(співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області, 

Комунальний заклад "Центр культури і дозвілля" 

Перечинської міської ради, Комунальний заклад 

«Краєзнавчий музей міста Перечин», Комунальний 

заклад  «Публічна бібліотека» Перечинської міської 

ради, суб'єкти господарювання (за згодою) 

6. Строк виконання 

Програми 

2021 - 2025 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 2024 2025 

Всього, у тому числі: 4 199,8 657,0 877,8 996,0 1088,0 1081,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 

4 199,8 657,0 877,8 996,0 1088,0 1081,0 

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

 

  



2. Загальні положення 

 

Назва: «Програма розвитку культурно-масової роботи в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки» (далі Програма). 

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

самоврядування в Україні». 

Дана Програма роки базується на Конституції України, законах України «Про 

культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу» і передбачає вдосконалення 

реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший 

розвиток культурного потенціалу громади, розвиток культурних традицій, 

збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури 

для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для 

творчого формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення 

духовних і естетичних проблем, відродження народної творчості та 

популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повнішого, 

змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування 

населення. 

 

3. Мета Програми 

 

Організація змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та 

естетичних смаків населення громади, підтримка обдарованої молоді та 

урізноманітнення проведення культурно-масових заходів. 

Збереження українських національних традицій, організація змістовного 

дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичних смаків населення 

міста. Урочисте відзначення міжнародних, державних, релігійних, професійних 

та традиційних міських свят, пам’ятних дат, вшанування громадян та колективів 

з нагоди вищевказаних свят, ювілеїв та пам’ятних дат тощо. Промоція міста з 

метою залучення інвестицій. 

 

4. Завдання Програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

- розвиток народної творчості; 

- святкування державних та визначних дат; 

- збереження традицій, обрядів, звичаїв населення громади; 

- нагородження переможців конкурсу; 

- відзначення та організований відпочинок жителів громади на державні, 

релігійні, традиційні місцеві свята та пам’ятні дати, а також здійснення їх 

фінансування; 

- проведення заходів та виконання інших програм, затверджених 

Перечинською міською радою; 

- зміцнення матеріально-технічного та фінансового забезпечення 

бюджетних установ та комунальних закладів Перечинської міської ради; 



- підтримка молодіжних, громадських організацій та релігійних 

громад у реалізації програм, спрямованих на вирішення їх проблем; 

- створення умов для всебічного розвитку особистості, сприяння 

вихованню патріотизму, розвитку духовності дітей та молоді громади; 

- підтримка обдарованої молоді громади; 

- підтримка професійної та самодіяльної художньої творчості, 

діяльності творчих спілок та об’єднань, військово-патріотичних об’єднань, 

просвітницьких, спортивних закладів, фізкультурно-оздоровчих клубів, центрів 

та інших позашкільних навчальних закладів, молодіжних та дитячих клубів; 

- проведення роботи по організації дозвілля громади; по проведенню 

Дня міста та Днів сіл; по врученню вітальних листівок вихованцям дитячих 

навчальних закладів, школярам, педагогічним працівникам до святкування Дня 

знань; по врученню грамот учасникам виставок, акцій, спортивних змагань; 

- забезпечення закладів культури апаратурою для проведення 

культурно-масових заходів на території громади; 

- забезпечення участі аматорів художньої самодіяльності у всіх 

запланованих обласних, районних та місцевих культурно-масових заходах; 

- відзначення кращих жителів Перечина та ювілейних дат старожилів 

громади; 

- вшанування пам’яті учасників АТО, військовослужбовців, учасників 

бойових дій; 

- присвоєння звання «Почесний громадянин міста»; 

- забезпечення проведення культурно-масових заходів на території 

громади.  

 

5. Заходи по реалізації Програми 

 

1. Святкування: 

- Новий рік – січень; 

- Різдво Христове – січень; 

- Водохреща – січень; 

- День Соборності України – січень; 

- Міжнародний день пам'яті жертв Холокоста – січень; 

- День памяті героїв Крут – січень; 

- Гастрофестиваль «Сімерківська свіжина» – лютий; 

- Конкурс Лемківської пісні – лютий; 

- Міжнародний день рідної мови – лютий; 

- До дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав –

лютий; 

- День Святого Валентина – лютий; 

- День вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 

лютий; 

- Весняний бал – березень; 

- Міжнародний жіночий день – березень; 

- «Великодній ярмарок» - квітень; 



- День довкілля – суботник – квітень; 

- Великдень – квітень; 

- Відзначення Дня Чорнобильської трагедії – квітень; 

- Свято Весни і Праці – травень; 

- День Перемоги – травень; 

- День матері – травень; 

- День вишиванки – травень; 

- День музею – травень; 

- День сталої енергетики – травень; 

- День Перечина – травень; 

- Міжнародний день захисту дітей – червень; 

- День медичного працівника – червень; 

- Свято Останнього дзвоника – травень; 

- День молоді – червень; 

- Трійця – червень; 

- День Конституції – червень; 

- Лемківська Ватра – липень; 

- День Незалежності – серпень; 

- День знань – вересень; 

- Європейський тиждень мобільності – вересень; 

- День дошкілля – вересень; 

- День захисників і захисниць Украї́ни – жовтень; 

- Міжнародний день музики та людей похилого віку – жовтень; 

- День вчителя – жовтень; 

- «Осінній ярмарок» - жовтень; 

- 100 річчя Перечинського футболу - жовтень; 

- День Перечинської міської територіальної громади – жовтень; 

- День Гідності та Свободи – листопад-лютий; 

- День інвалідів – грудень; 

- День пам’яті жертв голодомору, визволення Перечина від німецько-

фашистських загарбників – листопад; 

- День місцевого самоврядування – грудень; 

- Новорічно-різдв’яні свята – грудень-січень; 

 

2. Культурно масові заходи: 

- фестивалі, ярмарки, конкурси; 

- відзначення кращих жителів громади за професією та ювілейних дат 

старожилів Перечинської міської територіальної громади; 

- присвоєння звання «Почесний громадянин міста»; 

- нагородження орденами, медалями кращих мешканців Перечинській 

міській територіальній громаді до Дня Незалежності. 

 

 

 

 



6. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом, 

спонсорських, благодійних внесків та інших джерел, незаборонених чинним законодавством 

№ 

п/п 
Назва 

2021, 

тис.грн 

2022, 

тис.грн 

2023, 

тис.грн 

2024, тис. 

грн 

2025, тис. 

грн 

Всього,  

тис.грн 

1 
Подарунки та нагороди 

(подарунки,медалі) 
100,0 100,0 120,0 135,0 150,0 605,0 

2 
Дрібне канцелярське 

приладдя 

10,0 

 
10,0 15,0 18,0 21,0 74,0 

3 Свічки (лампадки) 5,0 5,0 7,0 10,0 14,0 41,0 

4 Вінки 10,0 10,0 13,0 15,0 18,0 66,0 

5 
Статуетки,оздоби,рамки 

для фотографії і картин 
10,0 10,0 15,0 19,0 21,0 75,0 

6 
Друкована продукція на 

замовлення (грамоти) 
5,0 5,0 9,0 12.0 15,0 46,0 

7 

Друкована та супутня 

продукція (постери, 

банери та афіші, 

апрошення, інша 

рекламна продукція) 

50,0 50,0 58,0 64,0 70,0 292,0 

8 
Придбання одноразового 

посуду 
10,0 10,0 12,0 14,0 16,0 62,0 

9 
Послуги з тимчасового 

розміщення (проживання) 
85,0 100,0 115,0 130,0 145,0 575,0 

10 
Послуги швидкої 

медичної допомоги 
5,0 5,0 7,0 9,0 11,0 37,0 

11 
Послуги з організації 

харчування 
160,0 160,0 185,0 200,0 215,0 920,0 



12 

Послуги з організації 

культурних 

заходів(озвучення 

заходів,монтаж та 

демонтаж 

сцени,проведення 

концертів і т.і.) 

160,0 160,0 185,0 195,0 210,0 910,0 

13 
Інші послуги (Послуги з 

оренди столів та стільців) 
15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 125,0 

14 

Одноразова грошова 

винагорода почесному 

громадянину згідно 

рішення сесії Перечинської 

міської ради 

10,0 10,8 15,0 20,0 20,0 75,8 

15 

Перевезення столів зі 

шкіл до та після 

фестивалів; 

Транспортування 

біотуалетів та смітників; 

Збір та вивіз сміття; 

Підвіз питної води; 

Прибирання території під 

час проведення 

фестивалів та після їх 

завершення 

11,0 11,0 15,0 17,0 20,0 74,0 

16 
Подарунки депутатам до 

Дня народження 
11,0 11,0 - - - 22,0 

17 Новорічні подарунки  200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

 Всього: 657,0 877,8 996,0 1088,0 1081,0 4 199,8 

        



 

7.Очікувані результати 

 

Поліпшення розвитку культури національно-культурних традицій, народної 

творчості, відродження художніх промислів. 

 

8. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Координація виконання Програми покладається на апарат управління Перечинської 

міської ради та постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань освіти, охорони здоров’я, 

культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту. 

 

Секретар міської ради     Галина ГАЄВСЬКА 

 

 



Додаток 4 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма 

розвитку фізичної культури та спорту в 

Перечинській міській територіальній громаді 

на 2021-2025 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області  

3. Співрозробники 

Програми 
- 

4. Замовник 

(відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники 

(співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області, 

спортивні федерації з видів спорту, спортивні клуби 

6. Строк виконання 

Програми 

2021 - 2025 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 2024 2025 

Всього, у тому числі: 3 744,00 514,00 645,00 788,00 863,0 934,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 3 744,00 514,00 645,00 788,00 863,0 934,0 

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

 

  



2.Загальні положення 

Назва: «Програма розвитку фізичної культури та спорту в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки» (далі Програма). 

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

самоврядування в Україні». 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у сфері 

фізичної культури та спорту. 

 

3. Мета Програми 

Метою даної Програми є зміцнення здоров’я, розвиток фізичних морально-

вольових та інтелектуальних здібностей людини, а також гармонійне формування її 

особистості. 

 

4. Завдання Програми 

Завданнями програми є: 

- залучення населення Перечинської міської територіальної громади 

 до систематичних занять фізичною культурою та спортом, пропаганда здорового 

способу життя, підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку 

населення громади; 

- зменшення захворюваності серед населення Перечинської міської 

територіальної громади; 

- сприяння розвитку різних видів спорту в Перечинській міській територіальній 

громаді; 

- фінансова підтримка спортивних клубів, федерацій громади; 

- організація спортивних таборів серед юнацтва спільно з молодіжними 

організаціями патріотичного спрямування;  

- придбання проїздних квитків для учасників змагань з усіх видів спорту як на 

території України так за кордоном; 

- придбання спортивного одягу, форми та інвентарю для учасників спортивних 

федерацій, клубів, які представляють Перечинську міську територіальну громаду на 

різних змаганнях. 

- проведення районних семінарів та участь в обласних (відряджальні витрати, 

проживання, харчування); 

- проведення традиційних щорічних всеукраїнських змагань з танцювального 

спорту «Кубок Перечина»; 

- сприяння утворенню, функціонуванню та розширенню мережі фізкультурно-

спортивних клубів різних форм власності у сільських населених пунктах; 

- забезпечення подальшого охоплення молоді різних галузей танцювальним 

спортом шляхом проведення спартакіад; 

- проведення спеціалізованих заходів за участю провідних спортсменів і тренерів 

для короткочасного навчання дітей основним елементам пріоритетних видів спорту. 

 

5. Основні заходи по реалізації Програми 

 

I. Проведення змагань з різних видів спорту: 



 

1. Чемпіонат та кубок м. Перечин по футзалу. 

2. Чемпіонат та кубок м. Перечин по міні- футболу. 

3. Чемпіонат та кубок м. Перечин по волейболу. 

4. Чемпіонат та кубок м. Перечин по пляжному волейболу. 

5. Чемпіонат та кубок м. Перечин по спортивних танцях. 

6. Чемпіонат та кубок м. Перечин по боксу. 

7. Чемпіонат та кубок м. Перечин по настільному тенісу. 

8.Чемпіонат та кубок міста Перечин по художній гімнастиці. 

9.Перечинський пів марафон Федора Фекети. 

10. Весняний забіг. 

11.Участь футбольних команд Перечинської громади в чемпіонаті та кубку 

Ужгородського району. 

 

Орієнтовний зведений план спортивних змагань та заходів 

 

Місяць Назва 

Січень 

Відкритий чемпіонат Перечинської міської територіальної громади 

з «футзалу» 

Змагання з великого тенісу серед аматорів 

Чемпіонат Закарпатської області 

Чемпіонат Закарпаття з Шидокан Карате, розділ «Греплінг» 

Лютий 

Кубок «Руслани» (настільний теніс) юнаки та дорослі 

Чемпіонат Закарпаття з Годзю-Рю карате 

Спортивна зима з нагоди свякування гастрофестивалю 

«Сімерківська свіжина» 

Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики 

Відкрита першість з художньої гімнастики 

Чемпіонат Перечинської міської територіальної громади з 

волейболу серед дітей 

Березень 

Променад (спортивні танці) 

Чемпіонат спортзалу «Сила» до п’ятнадцятої річниці, пауерліфтинг 

Всеукраїнський турнір (художня гімнастика) 

Відкрита першість ДЮСШ з художньої гімнастики 

Міжнародний турнір з Шидокан карате 

Турнір до 8-го березня для дітей (настільний теніс) 

Дитячий турнір Перечинської міської територіальної громади по 

Мініфутболу 

Відкритий чемпіонат м. Львова з Джиу-джитсу 

Срібний Едельвейс (спортивні танці) 

Квітень 

Всеукраїнський турнір «Дивосвіт Закарпаття» (художня гімнастика) 

Чемпіонат району з жиму лежачи, пауерліфтинг 

Чемпіонат області з жиму лежачи, пауерліфтинг 

Весняний забіг 

Всеукраїнський турнір «Динаміка» (художня гімнастика) 



Міжнародний турнір з настільного тенісу «Кубок Карпат» 

Кубок Перечинського району з футболу 

Травень 

Ratusha (спортивні танці) 

Всеукраїнський турнір (художня гімнастика) 

Чемпіонат Європи з Шидокан Тріатлону 

Спортивні заходи до святкування дня міста 

Відкритий чемпіонат Тінаї з Шидокан Карате, розділ Шидокан 

кідбоксинг 

Червень 

Перлина Одеси (Всеукраїнські спортивні танці) 

Всеукраїнський турнір(художня гімнастика) 

Спортивні змагання в Перечинської міської територіальної громади 

до Дня Молоді 

Липень Навчально-тренувальний збір (художня гімнастика) 

Серпень 
Чемпіонат ФСП «Україна» з художньої гімнастики 

Спортивні заходи до Дня Незалежності 

Вересень 

Спартакіада Перечинської міської територіальної громади до дня 

фізкультурника 

Змагання з класичного жиму лежачи, пауерліфтинг 

Міжнародний турнір, кубок Роксолани з настільного тенісу серед 

дітей 

Жовтень 

Ukrainian Titles (спортивні танці) 

Чемпіонат області з жиму лежачи, пауерліфтинг 

Laugaricio cup (спортивні танці) 

Річниця Перечинського футболу 

Спортивні танці 

Листопад 

Осінній крос 

Відкритий турнір пам’яті Ю. Козія серед дітей (настільний теніс) 

Чемпіонат України з класичного жиму лежачи, пауерліфтинг 

Кубок Перечина Всеукраїнські спортивні змагання «Вероніка» 

Відкрита першість Тячівської ДЮСШ пям’яті В.Роспопи серед 

дітей (настільний теніс) 

Відкрита першість ДЮСШ (художня гімнастика) 

Турнір пам’яті М.Мегеша серед дорослих (настільний теніс) 

Обласний турнір з настільного тенісу серед дорослих 

Грудень 

Турнір пям’яті Ярослава Горвата 

Чемпіонат району з жиму лежачи на рази, пауерліфтинг 

Турнір з футзалу пям’яті С. Харлінського 

Турнір по волейболу до Дня Миколая, серед дорослих та дітей 

Відкрита першість ДЮСШ (художня гімнастика) 

 

II. Проведення Міжнародного спортивного свята присвяченого відзначенню Дня 

Перечина (за окремим планом) 



III. Придбання призів, грамот, подарунків, квітів, матеріалів, кубків, медалей, 

інвентарю та спортивної форми. 

 

IV. Оплата послуг суддів, медичних працівників при проведенні змагань різних видів 

спорту. 

 

V. Витрати на облаштування територій призначених для проведення змагань з різних 

видів спорту, вказаних в програмі. 

 

  



6. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом, 

спонсорських, благодійних внесків та інших джерел, незаборонених чинним законодавством. 

№ 

п/

п 

Назва 
2021, 

тис.грн 

2022, 

тис.грн 

2023, 

тис.грн 

2024, 

тис.грн 

2025, 

тис,грн 

Всього, 

тис.грн 

1 Подарунки та нагороди (подарунки, 

медалі, кубки, грамоти, подяки) 

100,0 150,0 160,0 167,0 175,0 752,0 

2 Дрібне канцелярське приладдя 20,0 25,0 35,0 38,0 40,0 158,0 

3 Статуетки, оздоби, рамки 10,0 15,0 25,0 30,0 33,0 113,0 

4 Проїзні квитки для учасників змагань з 

усіх видів спорту (на території України 

та за кордоном) 

10,0 15,0 25,0 30,0 35,0 115,0 

5 Спортивна форми та інвентар для 

учасників спортивних федерацій, 

клубів, які представляють  Перечинську 

міську територіальну громаду на різних 

змаганнях 

20,0 20,0 40,0 45,0 50,0 175,0 

6 Друкована та супутня продукція 

(постери, банери та афіші, запрошення, 

інша рекламна продукція) 

20,0 25,0 30,0 33,0 35,0 143,0 

7 Придбання одноразового посуду 10,0 15,0 18,0 20,0 23,0 86,0 

8 Послуги з тимчасового розміщення 

(проживання) 

90,0 100,0 120,0 130,0 140,0 580,0 

9 Послуги швидкої медичної допомоги 4,0 5,0 10,0 12,0 15,0 46,0 



10 Послуги з організації харчування 130,0 150,0 160,0 170,0 180,0 790,0 

11 Прокат у сфері відпочинку, культури та 

спорту (прокат надувних конструкцій, 

електронного годинника) 

15,0 20,0 25,0 28,0 30,0 118,0 

12 Інші послуги (послуги з оренди столів 

та стільців) 

25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 175,0 

13 Транспортні послуги (пасажирські 

перевезення) 

20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 150,0 

14 Перевезення  біотуалетів, столів, 

стільців та підвіз питної води 

20,0 25,0 35,0 40,0 43,0 163,0 

15 Послуги з озвучення спортивних заходів 20,0 25,0 40,0 45,0 50,0 180,0 

Усього: 514,0 645,0 788,0 863,0 934,0 3 744,0 

        

 

7. Очікувані результати 

 

Очікуваним результатом прийняття програми є вирішення питань, щодо забезпечення заняття спортом різних 

верств населення Перечинської територіальної громади шляхом організації регулярних змагань з різних видів спорту у 

всіх селах громади та залучення до них різних за віком категорій населення. 

 

8. Організація та контроль за виконанням 70ами 

 

Координація виконання Програми покладається на апарат управління Перечинської міської ради та постійні комісії 

міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту. 

 

Секретар міської ради     Галина ГАЄВСЬКА 



Додаток 5 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 
 

Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань у 

Перечинській територіальній громаді на 2021-2025 роки  
 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

(загальна характеристика програми) 

1. Ініціатор розроблення програми  Комунальне некомерційне підприємство 

“Перечинський центр первинної медико-санітарної 

допомоги” Перечинської міської ради 

2. Підстава для розроблення 

програми 

Програма розроблена відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 

1303 “ Про впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань ”,  постанови Кабінету 

Міністрів України від 08.12.2006 року № 1686 “ 

Про затвердження Державної типової програми 

реабілітації інвалідів ”,  Закону України  “ Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту ”, Закону  України  "Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні", Постановою 

Кабінетів Міністрів України від 04.06.2015 року 

№359 « Про затвердження Порядку надання пільг 

окремим категоріям громадян з урахуванням 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї» , 

розпорядження  голови  Закарпатської обласної  

державної адміністрації  від 15.11.2016 «Про  

обласну  програму  боротьби  з онкологічними 

захворюваннями  на  період  до 2021 року», від  

16.11.2016 року «Про  регіональну  програму  

протиепідемічних  заходів та  боротьби  з  

інфекційними  хворобами в  області  на  2017-2021 

роки», рішення обласної ради 22.12.2016року № 

610«Про  обласну  програму  боротьби  з 

онкологічними захворюваннями  на  період  до 

2021 року», №612 «Про  регіональну  програму  

протиепідемічних  заходів та  боротьби  з  

інфекційними  хворобами в  області  на  2017-2021 

роки», відповідно до пп.22 ч.1 ст26, ч.1 ст. 59 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

3. Розробник програми КНП “Перечинський ЦПМСД” 

4. Співрозробники програми  - 

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

населення Перечинської міської ради 

5.1 Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ охорони здоров’я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради 



6. Учасники програми  - 

7. Термін реалізації програми 

  
2021 – 2025 роки 

7.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

І етап – 2021 р. 
ІІ етап – 2022 р. 
ІІІ етап — 2023 р. 

IV етап – 2024 р. 

V етап – 2025 р. 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

  Бюджет Перечинської ТГ 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

у тому числі: 

4823,0 тис. грн. 

9.  коштів місцевого бюджету 4823,0 тис. грн. 

 10. коштів інших джерел( медична 

субвенція – державний бюджет) 

   

 
 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 
Програма спрямована на  оптимальне забезпечення доступності окремих груп 

населення та певних категорій хворих  визначених   Постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.08.1998 р. № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань”, а  також  забезпечення доступності  безкоштовного  

лікування   до якісної спеціалізованої та  високоспеціалізованої  медичної допомоги  

медичної допомоги і вдоволеністю їх такою допомогою, осіб  визначених   Постановою 

Кабінетів Міністрів України від 04.06.2015 року №359 « Про затвердження Порядку 

надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї», розпорядження  голови  Закарпатської обласної  державної 

адміністрації  від 15.11.2016 «Про  обласну  програму  боротьби  з онкологічними 

захворюваннями  на  період  до 2021 року», від  16.11.2016 року «Про  регіональну  

програму  протиепідемічних  заходів та  боротьби  з  інфекційними  хворобами в  області  

на  2017-2021 роки», від 28.11.2016 року №587 «Про  програму  забезпечення  

медикаментами, виробами  медичного  призначення і проведення  безкоштовного  

зубопротезування ветеранів  війни  та  пільгових  категорій  населення області  на  2017-

2021 роки», рішення  обласної  ради 22.12.2016року № 610«Про  обласну  програму  

боротьби  з онкологічними захворюваннями  на  період  до 2021 року», №612 «Про  

регіональну  програму  протиепідемічних  заходів та  боротьби  з  інфекційними  

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

медикаментами, виробами  медичного  призначення і проведення  безкоштовного  

зубопротезування ветеранів  війни  та  пільгових  категорій  населення області  на  2017-

2021 роки»   можливостей адекватного надання замісної медикаментозної ниркової 

терапії приреченим хворим з хронічною нирковою недостатністю термінального ступеня 

та покращення якості їх життя, продовження життя реципієнтів ниркових та печінкових 

трансплантатів ,  забезпечення  необхідними медикаментами  та  виробами  медичного  

призначення, розхідними матеріалами   лікування у  разі  надання  спеціалізованої та  

високоспеціалізованої  допомоги  в державних та  комунальних закладах охорони  

здоров’я , видатки  на  які не  покриваються  за  рахунок  бюджетних видатків, 

передбачених  на  функціонування  цих  закладів. 
 

ІІІ. Визначення мети програми (мета програми) 



Метою Програми є забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських 

засобів , виробів медичного призначення  за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп  населення та за категоріями захворювань, а також при наданні 

стаціонарної спеціалізованої та  високоспеціалізованої  допомоги  в державних та  

комунальних закладах охорони  здоров’я  шляхом відшкодування  їх вартості  за  рецептами  

лікарів,  що  не  покриваються  видатками на забезпечення діяльності  відповідного закладу 

за  рахунок міського бюджету. 
 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та 

джерела фінансування, строки та етапи виконання програми 
Виконання Програми забезпечить своєчасне  виявлення  захворювань  на  ранніх 

стадіях, зниження ризиків загострень, рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи 

нових, продовженню активного життя і зниження рівня інвалідизації дорослого та дитячого 

населення  міста, відновлення  працездатності, профілактику соціально-небезпечних 

захворювань, передчасної смертності з керованих причин смерті серед мешканців 

Перечинської ТГ. 
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за рахунок   

бюджету Перечинської ТГ в сумі 600 тис. грн., передбаченого на охорону здоров’я, а також 

коштів фонду для здійснення  заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

та соціального захисту населення в частині безоплатного забезпечення лікарськими засобами 

населення відповідно до Закону України “Про соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи” та інших незаборонених джерел. 
Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету 

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

 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники  
Основне завдання Програми полягає у покращенні здоров’я  населення   міста, 

виявлення  захворювань  на  ранніх стадіях, зниження ризиків загострень, рецидивів, 

ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженню активного життя і зниження 

рівня інвалідизації дорослого та дитячого населення  громади, відновлення  працездатності, 

профілактику соціально-небезпечних захворювань, передчасної смертності з керованих 

причин смерті ,збільшення тривалості та якості їх життя ,  забезпечення безкоштовної  

спеціалізованої  та  високоспеціалізованої медичної  допомоги. 
Результативним показником є забезпечення окремих груп населення за певними 

категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів  та  

виробів  медичного  призначення за рецептами лікарів  у разі  амбулаторного  лікування  та  

при стаціонарному  лікуванні  у  спеціалізованих та  високоспеціалізованих закладах  

охорони здоров’я  державної  та  комунальної форми  власності . (Додаток 2). 

 

        VІ. Напрями діяльності та заходи програми 
Головний напрям діяльності Програми – це здійснення заходів, спрямованих на 

забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та 

пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів  ,  відшкодування  вартості  

лікарських засобів  та  виробів  медичного  призначення  за  рецептами  лікарів  , видатки  на  

які  не  покриваються  за  рахунок  бюджету   державних та комунальних закладів охорони 

здоров’я  у разі надання спеціалізованої та високоспеціалізованої стаціонарної медичної 

допомоги. 
 

Секретар міської ради                               Галина ГАЄВСЬКА 
 

 

                                                             



                                                       Додаток 1 

до програми 

 

Ресурсне забезпечення  програми  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань  мешканцям     
Перечинської ТГ  на 2021-2025 роки. 

 

тис. грн. 
 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми 
Усього витрат на виконання 

програми 
     

2021 2022 2023 2024 2025 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 650,0 765,0 1128,0 1140,0 1140,0 4823,0 

міський бюджет 650,0 765,0 1128,0 1140,0 1140,0 4823,0 

 Медична  субвенція (державний бюджет) - - - - - - 

кошти не бюджетних джерел - - - - - - 

Інші - - - - - - 
 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                 Галина ГАЄВСЬКА 
 
 

 

 

 



Додаток 2 

 до  програми 

Перелік заходів і завдань  

 Програми  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань  мешканцям  Перечинської ТГ 
 на 2021-2025роки. 

 

№ 

з/п 
Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування (вартість), тис. грн., 

у тому числі: 
Очікуваний 

результат 

 

І етап ІІ етап 
ІІІ 

етап 

IV 

етап 
V етап 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

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

17.08.1998 р. № 1303 “ Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань». 

1.1 

Покращення 

якості   та 

продовження 
тривалості 

життя 

пільгових 
категорій  

населення  та 

при певних 

видах 
захворювань. 

Оптимальне 

забезпечення 

доступності 
окремих груп 

населення та 

певних 
категорій 

хворих до 

якісної 
медичної 

допомоги і 

вдоволеністю 

їх такою 
допомогою; 

(згідно 

додатку 1 та 
додатку 2 

Протягом 

2021 – 
2025 рр. 

Відділ 
охорони 

здоров'я, 

соціального 
захисту 

населення та 

у справах 
дітей 

Перечинської 

міської ради 

Міський 

бюджет 
 54,0 119,0 250,0 250,0 250,0 

Медикаментозне 
забезпечення 

хворих 

мешканців 
громади 

безкоштовним 

та пільговим 
відпуском за 

рецептами 

лікарів 



Постанови 

КМУ 1303 від 

17.08.1998р) 

ІІ. 
Медикаментозне  забезпечення  онкологічних  хворих. 

 

2.1 

Покращення 

якості життя 

та 
продовження 

тривалості 

життя  
онкохворих. 

Оптимальне 

забезпечення 

своєчасності 
та 

доступності 

онкохворих 

до якісної 
медичної 

допомоги і 

вдоволеністю 
їх такою 

допомогою. 

Протягом 

2021 – 
2025 рр. 

 

Відділ 

охорони 
здоров'я, 

соціального 

захисту 

населення та 
у справах 

дітей 

Перечинської 
міської ради 

Міський 

бюджет 

 

 

120,0 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

270,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
370,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370,0 

 

 

370,0 

Забезпечення  

онкологічних 

хворих  
препаратами 

хіміотерапії,  

медикаментами 

супроводу та 
медичними 

виробами  

безкоштовно  за  
рецептами 

лікарів. 

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

перитонеальному  діалізах 

3.1 

Покращення 

якості життя 
та 

продовження 

тривалості 
життя 

Забезпечення 

можливостей 

адекватного 
надання 

замісної 

ниркової 

терапії 
приреченим 

хворим з 

хронічною 
нирковою 

недостатністю 

термінального 

ступеня та 
покращення 

якості життя 

Протягом 

2021 – 
2025 рр. 

Відділ 

охорони 

здоров'я, 

соціального 
захисту 

населення та 

у справах 
дітей 

Перечинської 

міської ради 

Міський 

бюджет 

 

168,0 

 
168,0 
 

 
200,0 
 

 

200,0 

 

200,0 

Медикаментозне 

забезпечення 

хворих 

мешканців  
громади 

безкоштовним 

та пільговим 
відпуском за 

рецептами 

лікарів 



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

4.1 

Покращення 
якості життя 

та 

продовження 
тривалості 

життя 

Оптимальне 
забезпечення 

доступності 

окремих груп 

населення та 
певних 

категорій 

хворих до 
якісної 

медичної 

допомоги і 
вдоволеністю 

їх такою 

допомогою. 

Протягом 
2021 – 

2025 рр. 

Відділ 

охорони 

здоров'я, 
соціального 

захисту 

населення та 
у справах 

дітей 

Перечинської 
міської ради 

Міський 

бюджет 
108.0 108.0 108.0 120,0 120,0 

Медикаментозне 

забезпечення 

хворих 
мешканців 

громади 

безкоштовним 
та пільговим 

відпуском за 

рецептами 
лікарів 

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

5.1 

Покращення 

якості життя 
та 

продовження 

тривалості 

життя 

Оптимальне 

забезпечення 

доступності 
окремих груп 

населення та 

певних 
категорій 

хворих до 

якісної 

медичної 
допомоги і 

вдоволеністю 

їх такою 
допомогою. 

Протягом 

2022-2025 

рр. 

Відділ 
охорони 

здоров'я, 

соціального 
захисту 

населення та 

у справах 

дітей 
Перечинської 

міської ради 

Міський 

бюджет 
200,0 

 

100.0 

 

200,0 200,0 200,0 

Медикаментозне 
забезпечення 

хворих 

мешканців 
громади 

безкоштовним 

та пільговим 

відпуском за 
рецептами 

лікарів 

 Всього :     650,0 765,0 1128,0 1140,0 1140,0 4823,00 

 

Секретар міської ради                                                                                                Галина ГАЄВСЬКА 
  



Додаток 3  
до  програми  

 

Інформація про виконання 

 Програми  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань мешканцям  Перечинської  ТГ 
 на 2021-2025 роки. 

 
1.    

 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

2.    
 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 

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

 

      4. Напрями діяльності та заходи програми 
 

№ 

п/п 

Захід Головний 

виконавець 

та строк 

виконання 

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

виконання 

заходів 

(результативні 

показники 

виконання 

програми) 

Всього У тому числі: Всього У тому числі: 

Міський 

бю

д

ж

ет 

Місцевий 

бюджет 

Районний, 

міський (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети 

Кошти 

небюдждетних 

джерел 

Міський 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 

Районний, 

міський (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети 

Кошти 

небюдждетних 

джерел 

 



     5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 
тис. гривень 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд 
Спеціальний 

фонд 
усього Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
усього 

Загальний 

фонд 
Спеціальний фонд 

         

 

 

Секретар міської ради                                                                                                Галина ГАЄВСЬКА 

 

      

    

         

              

  

   

         

         

  



Додаток 6 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма фінансового забезпечення заходів, щодо боротьби зі злочинністю та 

охорони громадського порядку на території Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки. 

  

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області  

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

6. Строк виконання 

Програми 

2021 - 2025 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 2024 2025 

Всього, у тому числі: 1 560,0 320,0 200,0 280,0 350,0 410,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 1 560,0 320,0 200,0 280,0 350,0 410,0 

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



3. Загальні положення 

 

Назва: «Програма фінансового забезпечення заходів, щодо боротьби зі 

злочинністю та охорони громадського порядку на території Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки.» (далі Програма). 

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

самоврядування в Україні». 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у сфері 

боротьби зі злочинністю. 

 

3.Мета Програми 

 

Метою даної Програми є поліпшення стану законності, попередження 

вчинення у громадських місцях злочинів, їх оперативного викриття та 

притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня аварійності на 

дорогах. 

 

4. Завдання Програми 

 

Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян. 

 

5. Основні заходи по реалізації Програми 

 

Основними заходами програми є: 

 

1. Придбання засобів контрольованого добового відео спостереження та 

встановлення їх в найбільш людних громадських місцях в Перечинській міській 

територіальній громаді. 

 

2. Встановлення та поточний ремонт мережевого обладнання системи 

відео спостереження. 

 

3. Придбання та встановленнятабла радару швидкості, модуля фото 

фіксації. 

 

4. Придбання та встановлення сферичного дорожнього дзеркала. 

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених міським бюджетом та інших джерел, незаборонених 

чинним законодавством. 

 



№

п/

п 

 

Назва 

2021 

тис. 

грн. 

2022 

тис. 

грн. 

2023 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн 

2025, 

тис. 

грн 

Всього 

тис.грн. 

1 
Встановлення системи 

відеоспостереження 
150,0 150,0 200,0 250,0 280,0 1 030,0 

2 

Поточний ремонт 

системи 

відеоспостереження 

50,0 50,0 80,0 100,0 130,0 410,0 

3 

 

Придбання та 

встановлення  

-табла радару швидкості; 

-модуля фото фіксації. 

100,0 - - - - 100,0 

4 

Придбання та 

встановлення 

сферичного дорожнього 

дзеркала 

20,0 - - - - 20,0 

 
Усього 320,0 200,0 280,0 350,0 410,0 1 560,0 

 

7.Очікувані результати 

 

Поліпшення стану законності, попередження вчинення у громадських 

місцях злочинів (крадіжки, грабежі та розбої), їх оперативного викриття та 

притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня аварійності на 

дорогах. 

 

8. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Координація виконання Програми покладається на апарат управління 

Перечинської міської ради та на постійні депутатські комісії міської ради з 

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з 

питань законності, депутатської етики, протидії та запобігання корупції. 

 

 

Секретар міської ради     Галина ГАЄВСЬКА 

  



Додаток 7 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської  

територіальної громади на 2021-2025 роки  

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Перечинська міська рада, Перечинський районний 

сектор Управління ДСНС України у Закарпатській 

області 

2. Розробник Програми Перечинський районний сектор Управління ДСНС 

України у Закарпатській області 

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинський районний сектор Управління ДСНС 

України у Закарпатській області та 1-ша Державна 

пожежно-рятувальна частина м.Перечин 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада та структурні підрозділи, КП 

«Комунальник», 1-ша Державна пожежно-рятувальна 

частина м.Перечин 

6. Строк виконання Програми 2021 - 2025 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 2024 2025 

Всього, у тому числі: 4647,0 10 ,0 10 ,0 1250,0 1545,0 1832,0 

8.1. Кошти бюджету Перечинської 

міської  територіальної громади 4647,0 10 ,0 10 ,0 1250,0 1545,0 1832,0 

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

0,0  

 

  



2. Загальні положення 

 

Назва: «Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту 

Перечинської територіальної громади на 2021-2025 роки» (далі Програма). 

Підстава для розроблення: на основі реалізації завдань, визначених 

Кодексом цивільного захисту України; Законом України „Про місцеві державні 

адміністраціїˮ від 09.04.1999 №586-XIV,Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у 

сфері цивільного захисту населення. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня 

безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій. 

 

4. Завдання Програми 

 

Завдання і заходи з виконання Програми є: 

1.Забезпечення протипожежного захисту об’єктів комунальної власності. 

2.Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази держав-

них пожежно-рятувальних підрозділів. 

3. Забезпечення протипожежного водопостачання м.Перечин. 

4. Пропаганда безпеки життєдіяльності. 

5. Забезпечення паливо- мастильними матеріалами (тонн). 

6.Матеріали, обладнання, інвентар та будівельні матеріали для поточного 

ремонту приміщень та будівель. 

 

5. Основні заходи по реалізації Програми 

 

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами: 

1) запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій 

на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним протипожежним, 

техногенним та екологічним станом; 

2) підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на 

надзвичайні ситуації; 

3) створення ефективної багаторівневої системи управління діяльністю 

суб’єктів господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки; 

4) приведення протипожежного стану об’єктів та міста у відповідність до 

вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної 

безпеки; 



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

об’єктах з масовим перебуванням людей, поліпшення стану протипожежного 

водопостачання та під’їзних шляхів; 

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

зменшення впливу небезпечних факторів пожеж на навколишнє природне 

середовище; 

7) зменшення кількості пожеж, загиблих і травмованих людей, 

економічних втрат та матеріальних збитків; 

Для вирішення проблем захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій передбачається виконання основних завдань Програми, що включають 

комплекс робіт щодо: 

1) проведення технічного переоснащення державних пожежно-

рятувальних підрозділів управління ДСНС України у Закарпатській області; 

2) проведення матеріально-технічного забезпечення групи управління під 

час ліквідації надзвичайних ситуацій;  

3) проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у місті, на 

підприємствах, установах та організаціях, розроблення за результатами такого 

аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам  і загибелі на них 

людей; 

4) утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої 

пожежної охорони; 

5) проведення аналізу стану протипожежного водопостачання міста, 

населених пунктів, об’єктів і здійснення комплексу заходів щодо приведення 

стану пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж у відповідність до 

вимог нормативно-правових актів; 

Виконання Програми здійснюється протягом трьох років. 

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених міським бюджетом та інших джерел, незаборонених 

чинним законодавством. 

 

7.Очікувані результати 

 

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і 

територію Перечинської міської територіальної громади , запобігти виникненню 

надзвичайних ситуацій та подій, підвищити рівень готовності пожежно-

рятувальних та аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, 

мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій та пожеж, покращити стан 

техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та 

відновлювальні роботи, захищати навколишнє природне середовище та 

локалізовувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають 

під час аварій та катастроф. 



У результаті підвищення фахового рівня рятувальників та посадових осіб 

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

дооснащення аварійно-рятувальної служби, розвитку матеріальної бази 

забезпечуватиметься повний обсяг заходів із реагування і попередження 

надзвичайних ситуацій та подій на території Перечинської міської 

територіальної громади , оповіщення людей , зниження нещасних випадків та 

створенню безпечних умов для відпочинку громадян. 

У разі виконання Програми забезпечуватиметься функціонування 

обласної підсистеми державної системи попередження та реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з метою зменшення 

витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. 

5.Основні заходи та фінансове забезпечення  Програми 

Фінансування заходів,  спрямованих на виконання Програми буде здійснюватись 

в межах видатків,  передбачених міським бюджетом на відповідний рік. 

Обсяг фінансування протягом дії Програми визначається в процесі формування 

бюджету на відповідний фінансовий рік і може коригуватись за рішенням сесії з 

урахуванням виконання загального обсягу заходів міського бюджету розвитку. 

 

№ 

п/п 
Назва 

202

1 
2022 2023 2024 2025 

Всього 

тис. 

грн. 

1 Здійснення заходів по виготовленню проектів по 

прокладанню мереж електропостачання на 

об’єктах цивільного захисту: ПРУ, споруд 

подвійного призначення, найпростіших укриттів 
  200 ,0 300 ,0 400 ,0 

 

 

900,0 

2 Ремонт старих та встановлення нових мереж 

електропостачання, ремонт електрощитових  на 

об’єктах цивільного захисту: ПРУ, споруд 

подвійного призначення, найпростіших укриттів   150,0 150,0 150,0 

450,0 

3 Закупка мішків, наповнювача  в мішки 

пісок/відсів/глина для закриття вікон та входів до 

об’єктів цивільного захисту:  ПРУ, споруд 

подвійного призначення, найпростіших укриттів 

  50,0 60,0 70,0 180,0 

4 Ремонт, заміна старих дверей на металеві, 

броньовані, металопластикові конструкції на 

об’єктах цивільного захисту: ПРУ, споруд 

подвійного призначення, найпростіших укриттів 

  100,0 150,0 200,0 450,0 

5 Закупка матеріалів, встановлення сантехніки – 

умивальник в комплекті, унітаз в комплекті на 

об’єктах цивільного захисту: ПРУ, споруд 

подвійного призначення, найпростіших укриттів 

  50,0 60,0 70,0 180,0 

6 Закупка матеріалів,  встановлення табличок на 

об’єктах цивільного захисту: ПРУ, споруд 

подвійного призначення, найпростіших укриттів 

  10,00 10,0 10,0 30,0 

7 Закупка матеріалів для ремонту приміщень, мереж 

водопостачання, водовідведення, послуга з 

ремонту приміщень на об’єктах цивільного 

захисту: ПРУ, споруд подвійного призначення, 10 ,0 10 ,0 

100,0 110,0 120,0 350,0 



найпростіших укриттів 

8 Закупка,   встановлення обігрівачів, буржуйок, 

генераторів, комплектуючих матеріалів, послуга зі 

встановлення мережі опалення на об’єктах 

цивільного захисту: ПРУ, споруд подвійного 

призначення, найпростіших укриттів 

  200,0 250,0 300,0 750,0 

9 Послуга з прочищення вентиляційних та димових 

каналів на об’єктах цивільного захисту: ПРУ, 

споруд подвійного призначення, найпростіших 

укриттів 

  10,0 15,0 20,0 45,0 

10 Закупка засобів пожежогасіння для об’єктів 

цивільного захисту: ПРУ, споруд подвійного 

призначення, найпростіших укриттів 

  20,0 25,0 30, 75,0 

11 Закупка ємностей для нечистот, біотуалетів для 

об’єктів цивільного захисту: ПРУ, споруд 

подвійного призначення, найпростіших укриттів 

  50,0 60,0 70,0 180,0 

12 Закупка стільців, лавок, розкладачок, матрасів, 

подушок, одіял для об’єктаів цивільного захисту: 

ПРУ, споруд подвійного призначення, 

найпростіших укриттів 

  100,0 120,0 140,0 360,0 

13 Закупка питної води в пляшках, бутлях, ємностей 

для води для об’єктів цивільного захисту: ПРУ, 

споруд подвійного призначення, найпростіших 

укриттів 

  30,0 40,0 50,0 120,0 

14 Закупка продуктів харчування довготривалого 

використання для об’єктів цивільного захисту: 

ПРУ, споруд подвійного призначення, 

найпростіших укриттів 

  20,0 30,0 40,0 90,0 

15 Закупка аптечок для об’єктів цивільного захисту: 

ПРУ, споруд подвійного призначення, 

найпростіших укриттів 

  10,0 15,0 12,0 37,0 

16 Закупка, встановлення систем оповіщення, 

абонплата за підключення до серверів, поповнення 

рахунків, технічна підтримка 

  130,0 130,0 130,0 390,0 

17  Оплата комунальних послуг   20,0 20,0 20,0 60,0 

 Всього: 10,0 10,0 1250,0 1545,0 1832,0 4647,0 

 

8. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Координація виконання Програми покладається на апарат управління 

Перечинської міської ради та постійну комісію з питань планування бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій. 

 

 

Секретар міської ради     Галина ГАЄВСЬКА 

 

  



Додаток 8 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого 

значення в Перечинській міській територіальній громаді 

на 2021-2025 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 - 2025 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

Бюджет Перчинської 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 2024 2025 

Всього, у тому числі: 88 413,5 3 649,9 29 335,0 45 428,6 5 000,0 5 000,0 

8.1. Кошти бюджету Перечинської 

міської  територіальної громади 88 413,5 3 649,9 29 335,0 45 428,6 5 000,0 5 000,0 

8.2. Кошти інших джерел 0,0 0,0 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 2021-2025 роки» (далі Програма). 

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

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

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

Кабінету Міністрів України від 30.03.1994р. № 198 «Про затвердження Єдиних 

правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, 

правил користування ними та охорони». 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у сфері 

дорожньо-транспортної інфраструктури. 

 

3.Мета Програми 

 

Основною метою Програми є збереження та вдосконалення існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування державного, обласного та 

місцевого значення на території об'єднаної територіальної громади і 

забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху, 

забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів виробництва, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності шляхом 

покращення якості шляхів сполучення. 

 

4 Завдання Програми 

 

Основними завданням Програми є: 

-збереження наявної мережі автомобільних доріг з доведенням термінів 

експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків; 

-забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами 

загального користування місцевого значення; 

-поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг; 

-підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків. 

 

5. Основні заходи по реалізації Програми 

 

5.1. Заходи з виконання Програми: 

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

утримання доріг загального користування місцевого значення; 

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

загального користування місцевого значення; 

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

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

державного та обласного значення (як співфінансування на договірних засадах).  



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. 

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 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 – 2025 роки 

 

№п/

п 
Назва 

2021, 

тис. грн. 

2022, 

тис. грн. 

2023, 

тис. грн. 

2024, 

 тис. грн  

2025, 

тис. грн 

Всього, 

тис. грн 

1.  Капітальний ремонт ділянки 

вул. І.Франка (від вул. 

Ужгородської до хреста 

(Хресна дорога) в м.Перечин) 

- - 7 200,0 - 
- 

 
7 200,0 

2.  Реконструкція тротуару вздовж 

вул.Ужанська 

(Червоноармійська) км 0+468 – 

км 1+242,5 м.Перечин, 

Закарпатська область  

100,0 300,0 354,9 - - 654,9 

3.  Реконструкція тротуару вздовж 

вул.Ужанська 

(Червоноармійська) км 0+000 – 

км 0+449 м.Перечи, 

Закарпатська область  

100,0 300,0 327,3 - - 627,3 

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 - - - 1 420,0 



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 

- 5 000,0 1 300.0 - - 6 300,0 

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 

Перечинського району 

Закарпатської області  

- 1 500,0 - - - 1 500,0 

10.  Капітальний ремонт вулиць 

Підгірянки, Бокшая, 

Монастирська в с.Зарічово 

Перечинського району 

- - 7 000,0 - - 7 000,0 

11.  Поточний ремонт доріг, вулиць, 

провулків  1000,0 2 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 18 000,0 

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, 

- 6 000,0 - - - 6 000,0 



І.Франка, провулок Суворова, 

Садова (під’їзд до 

терапевтичного корпусу 

КНП"Перечинська лікарня"), 

площа Народна (під’їзд до 

адмінбудівлі УДКСУ) 
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 

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 

 2 000,06 - - - 2 000,06 



замовником робіт по 

виконанню послуг з 

експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг  

загального користування)  
15.  Аварійні, відновлювальні 

роботи та експлуатаційне 

утримання (капітальні, поточні 

ремонти) вулиць і доріг 

комунальної власності у 

населених пунктах 

Перечинської ТГ 

- - 7 000,0 - - 7 000,0 

 Усього,тис.грн.: 3 649,9 29 335,0 45 428,6 5 000,0 5 000,0 88 413,5 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                  Галина ГАЄВСЬКА 

 



Додаток 9 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року №  624 

 

Програма спів фінансування ремонтів багатоквартирних будинків у 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки. 

 

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, 

6 Строк виконання програми 2021-2025 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 2024 2025 

 ВСЬОГО 7030,0 630,0 910,0 1 390,0 1900,0 2200,0 

8.1 Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 

5050,0 300,0 550,0 1 000,0 1500,0 1700,0 

8.2 Інші джерела 1980,0 330,0 360,0 390,0 400,0 500,0 

        

 

  



2.Загальні положення 

 

Назва: «Програма спів фінансування ремонтів багатоквартирних будинків 

у Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки.» (далі 

Програма). 

Підстава для розроблення :п.22 ст.26,п.1,3,5,20 ст30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово – комунальні послуги»,  «Про 

приватизацію державного житлового фонду», «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку». «Про загальнодержавну програму реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства». 

Дана Програма розроблена на виконання власних та делегованих 

повноважень міської ради у сфері, житлово-комунального господарства та 

соціального захисту населення. 

 

3.Мета Програми 

 

Метою Програми є покращення комфорту проживання мешканців у 

багатоповерхових будинках міста через проведення капітальних та поточних 

ремонтів будинків на умовах співфінансування. Залучення коштів мешканців не 

тільки підвищить фінансові можливості з ремонту житла, але й стимулюватиме 

господарському ставленню мешканців до спільного майна, його збереження та 

покращення. Сприяння створенню механізму співфінансування ремонтів 

багатоповерхових будинків, як наслідок, збереження та покращення житлового 

фонду міста. 

Реалізація державної політики щодо реформування житлово – комунального 

господарства, стимулювання участі власників квартир (квартиронаймачів) або 

ОСББ у співфінансуванні ремонтів, реконструкції, модернізації 

багатоквартирних житлових будинків. 

 

4.Завдання Програми 

 

Для успішної реалізації підготовчого етапу мають бути виконані такі 

завдання: 

- популяризація Програми серед мешканців міста через засоби масової 

інформації; 

- відпрацювання механізму роботи Програми, усунення недоліків та внесення 

необхідних змін; 

- прийом звернень від мешканців та формування бази даних будинків, які 

потребують ремонту на умовах співфінансування. 

- після завершення Програми провести підбиття підсумків, які узагальнює відділ 

архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства,транспорту 

та благоустрою Перечинської міської ради готує звіт, у якому вказуються суми 

витрачених коштів, опис проведених робіт по кожному об’єкту, кількість 



відремонтованих будинків та чисельність мешканців, які взяли участь у 

Програмі; 

- звіт подається для ознайомлення постійній комісії міської ради з питань 

планування, бюджету, фінансів, економічних реформ, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, постійній комісії міської ради з питань, житлово-

комунального господарства, будівництва,транспорту та благоустрою, а також 

громадськості через проведення круглих столів для мешканців;  

- за результатами звіту Перечинська міська рада приймає рішення щодо 

продовження дії Програми; 

- результати роботи Програми висвітлюються для громадськості у вигляді 

соціальної реклами через розміщення білбордів з зображенням відремонтованих 

будинків для заохочення мешканців та популяризації механізму 

співфінансування. 

 

5.Основні заходи по реалізації програми 

 

1. Створити механізм співфінансування капітальних та поточних ремонтів 

житлових багатоповерхових будинків, який дозволить мешканцям отримати 

право позачергового ремонту свого будинку, якщо вони надають згоду 

профінансувати частину капітального чи поточного ремонту; 

2. Фінансування проводити пропорційно – 80 відсотків від кошторисної вартості 

проекту - кошти  міського бюджету, 20 відсотків від кошторисної вартості 

проекту - кошти мешканців житлового будинку, ОСББ, інших джерел;  

- суми, передбачені на виконання Програми, для розпорядника коштів міської 

ради затверджувати щорічно у видатках міського бюджету міста протягом 2021-

2023 років;  

- в трьохсторонньому договорі, крім інших істотних умов, обов’язково 

вказується остаточна вартість робіт та зобов’язання ініціатора сплатити авансом 

20 відсотків вартості згідно з договором; 

- після завершення ремонтних робіт у будинку підписується акт приймання-

передачі робіт та розпорядник коштів здійснює оплату коштів з міського 

бюджету  (80 відсотків). 

 

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. Загальні обсяги фінансування, у 

тому числі видатки державного, обласного та міського бюджетів, інших джерел, 

не заборонених чинним законодавством України:  

 

№ 

п/

п 

Назва 
2021р 

тис.грн 

2022р 

тис.грн 

2023р 
тис.грн 

2024р   
тис.грн 

2025р   
тис.грн 



2

1 

Міський бюджет, в тому числі:      

- виготовлення технічної 

документації на житлові 

багатоквартирні будинки  

30,0 105,0 120,0 200,0 160,0 

- виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

проведення  поточного та  

капітального  ремонту  

багатоквартирних будинків 

 

- проведення поточного та 

капітального ремонтів 

багатоквартирних будинків 

70,0 

 

 

 

 

 

 

 

200,0 

245,0 

 

 

 

 

 

 

 

200,0 

280,0 

 

 

 

 

 

 

 

600,0 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

900,0 

340,0 

 

 

 

 

 

 

 

1200,0 

5

2 

Дольова участь у 

співфінансуванні  ремонтних 

робіт 

330,0 360,0 390,0 500,0 500,0 

6 Усього:7030,0 630,0 910,0 1390,0 1900,0 2200,0 

       

 

 

**) інші джерела можуть включати гранти, власні надходження, залучені 

кредити, інші джерела не заборонені чинним законодавством України. 

 

7.Очікувані результати 

 

У результаті реалізації Програми очікується збільшення кількості проведених 

за рік ремонтів будинків пропорційно до суми дофінансування. Як наслідок – 

зростання комфорту мешканців, а також зменшення поточних витрат на 

комунальні послуги як додатковий ефект (за рахунок покращення 

енергозбереження). Програма стимулює активність громади при вирішенні 

питань житлово-комунального господарства  у тому числі  створення    ОСББ. 

Програма повинна  сприяти формуванню свідомості мешканців щодо 

необхідності дбайливого ставлення до житлового фонду при залученні їхніх 

коштів на умовах спів фінансування. 

 

8.Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ 

архітектури,містобудування, житлово- комунального господарства,транспорту та 

благоустрою Перечинської міської ради, постійна комісія з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, будівництва та 

енергозбереження.  

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів 

здійснює фінансове управління Перечинської міської ради, постійна комісія з 



питань планування, бюджету, фінансів, економічних реформ, інвестицій та 

міжнародного співробітництва.  

 

Секретар міської ради                          Галина ГАЄВСЬКА 

 
 

  



Додаток 10 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма санітарного очищення та утримання елементів благоустрою на 

території Перечинської міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки 

 

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, 

Перечинське комунальне підприємство 

«Комунальниик» 

6 Строк виконання 

програми 

2021-2025 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 2024 2025 

ВСЬОГО 11096,0 1876,0 1895,2 2110,0 2425,5 2789,3 

8.

1 

Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 

 

11096,0 

 

1876,0 

 

1895,2 

 

2110,0 

 

2425,5 

 

2789,3 

  



2.Загальні положення 

 

Назва: «Програма санітарного очищення та утримання елементів 

благоустрою на території Перечинської міської територіальної громади на 2021-

2025 роки» (далі Програма). 

Підстава для розроблення:п22 ст.26,пп6,7ст.30 «Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», реалізації державної політики у сфері 

поводження з побутовими відходами та організації виконання робіт з 

благоустрою, озеленення і санітарного очищення населених пунктів, збір та 

вивезення ТПВ, виконання повноважень визначених Законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «Про благоустрій населених 

пунктів», інших нормативних актів. 

Дана Програма розроблена на виконання власних повноважень міської 

ради у сфері соціально-економічного розвитку та житлово-комунального 

господарства. 

3.Мета Програми 

 

Метою програми є забезпечення збору, вивезення сміття і відходів в 

Перечинській ТГ, дотриманням правил благоустрою,озеленення територій 

населених пунктів;  

 

4.Завдання Програми 

 

1.Якісне прибирання територій,відповідно затвердженого графіку 

прибирання, вивезення сміття, відходів, озеленення та благоустрій територій. 

2.Організація і реалізація заходів на об’єктах благоустрою відповідно до 

вимог природоохоронного законодавства . 

 

6. Основні заходи по реалізації програми 

 

- своєчасне збирання , вивезення сміття і відходів від місць їх утворення, 

-благоустрій та озеленення територій, задоволення потреб усіх 

споживачів у  своєчасних послугах належного рівня та якості, що відповідає 

вимогам державних стандартів. 

-висвітлення матеріалів  роботи на особистих сторінках Facebook на сайті 

міської ради 

 

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 

 

 



№ 

п/

п 

Назва 
2021р. 

тис.грн 

2022р  

тис.грн 

2023р 

тис.грн 

2024 р 

тис.гр

н 

2025р   

тис.грн 

1

1 

Залучення  до 

прибирання,збору і 

вивезення сміття , 

відходів,благоустрій 

територій працівників в 

кількості 15-17чол.оплата 

праці з відрахуваннями 

1 636,0 1 655,2 1 855,0 2143,5 2477,3 

2

2 

Закупка паливо-

мастильних матеріалів 

110,0 110,0 115,0 132,0 152,0 

3

3 

Закупка 

матеріалів,спецодягу,ліхт

ариків нічного 

освітлення,зап.частин, 

дезінфікуючих засобів, 

санітарно-гігієнічних 

товарів, обеззараження 

гербіцидів, засобів 

захисту рослин, мін. 

добрив, мішків, 

поліетиленової продукції 

для пакування відходів та 

інше. 

130,0 130,0 140,0 150,0 160,0 

6 Усього:11096,0 1 876,0 1 895,2 2 110,0 2425,5 2789,3 

 

7.Очікувані результати 

 

Підтримування територій Перечинської ТГ в належному санітарному 

стані, покращення благоустрою,озеленення, створення  умов для  активізації 

роботи з жителями по чистоті довкілля, організація і реалізація заходів на 

об’єктах благоустрою відповідно до вимог Закону України «Про відходи» «Про 

благоустрій населених пунктів». 

 

8.Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Контроль за виконанням програми веде начальник  відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,транспорту та 

благоустрою міської ради (Годований В.І.) майстер по благоустрою територій 

КП «Комунальник» (Чаварга Х.М.) 

 

Секретар міської ради          Галина  ГАЄВСЬКА 

 
 



Додаток 11 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма оплачуваних суспільно корисних робіт 

в Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки. 

 

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, філія ДУ «Центр 

пробації»Перечинського РС 

6 Строк виконання програми 2021-2025 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 2024 2025 

 ВСЬОГО 216,0 30,5 35,5 40,0 50,0 60,0 

8.1 Кошти бюджету Перечинської 

міської  територіальної 

громади 

 

216,0 

 

30,5 

 

35,5 

 

40,0 

 

50,0 

 

60,0 

 

  



2.Загальні положення 

 

Назва: Програма оплачуваних суспільно корисних робіт в Перечинській 

міській територіальній громаді на 2021-2025 роки (далі Програма). 

Програма фінансування оплачуваних суспільно корисних робіт в 

Перечинській ТГ на підставі реалізації вимог п.22 ст.26, п17 ст.34 Закону 

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

пробацію», Закону України № 2234 – VIII від 07.12.2017 року Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Наказу Міністерства 

юстиції України № 591/5 від 02.03.2018 року Про внесення змін до наказу 

Міністерства юстиції України від 19.03.2013 року №474/5. 

Дана Програма розроблена на виконання власних та делегованих 

повноважень міської ради у сфері соціального захисту населення. 

 

3.Мета Програми 

 

Реалізація державної політики,щодо організації суспільно-корисних робіт з 

порушниками сплати аліментів та покращення санітарного стану об’єктів 

благоустрою територій Перечинської ТГ. 

 

4.Завдання Програми 

 

Відповідно до направлення на суспільно-корисні роботи порушників філією 

ДУ «Центр пробації» Перечинського РС своєчасно інформувати центр пробації 

про ухилення порушника від відбування стягнення або взагалі не приступили до 

роботи. 

 

5.Основні заходи по реалізації програми 

 

Організувати оплачувані суспільно корисні роботи по слідуючих напрямах: 

- очистка і покос придорожніх смуг, кладовищ,парковок,місць загального 

користування; 

-впорядкування територій Перечинської ТГ, ліквідації стихійних сміцттєзвалищ 

та прибирання їх; 

-очищення русел потоків та прибережних смуг  від наносів та  сміття; 

-прибирання стадіонів, дитячих майданчиків, лікарень, амбулаторій; 

-очистка тротуарів від снігу; 

-здійснення підсобних робіт при проведенні ремонту, реконструкції та 

будівництва об’єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів та 

спортивних, дитячих майданчиків, амбулаторій). 

 

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. 

 

№ 

п/з 
Зміст заходів 

Кошти міського бюджету 

(тис. грн.) 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. Оплата праці  (з відрахуваннями ) порушників 

на яких судом накладено стягнення у виді 

суспільно корисних робіт для подальшого 

перерахування коштів на відповідний рахунок 

органу виконавчої служби  

29,5 30,5 35,0 45,0 55,0 

2. Закупівля матеріалів (захисного одягу  

рукавиці, окуляри, плащі,чоботи гумові,  

граблі, мотиги, вили, веєрні граблі, секатори, 

ножниці садові,бензину, жилети сигнальні). 

1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

  

ВСЬОГО 
30,5 35,5 40,0 50,0 60,0 

 

 

Секретар міської ради    Галина ГАЄВСЬКА 

 
 

  



Додаток 12 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма співфінансування оплачуваних громадських робіт у 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025роки 

 

1.Паспорт програми 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської 

області 

2 Розробник програми Перечинська міська рада Закарпатської 

області 

3 Співрозробник програми Перечинська філія Закарпатського ОЦЗ 

4 Замовник програми Перечинська міська рада Закарпатської 

області 

5 Учасники (співвиконавці) 

програми 

Перечинська міська рада Закарпатської 

області,Перечинська філія Закарпатського  

ОЦЗ 

6 Строк виконання програми 2021-2025 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 2024 2025 

 ВСЬОГО 1527,0 273,0 289,0 315,0 320,0 330,0 

8.1 Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 

 

1527,0 

 

273,0 

 

289,0 

 

315,0 

 

320,0 

 

330,0 

8.2 Кошти Закарпатського  

ОЦЗ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.Загальні положення 

 

Назва:Програма спів фінансування оплачуваних громадських робіт у 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025роки (далі Програма). 

Підстава для розроблення :п.22 ст.26,п.11 ст.30, п/п1 п.б ст..34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ЗУ «Про зайнятість 

населення», Положення про порядок організації та проведення оплачуваних 

громадських робіт. (Постанова №175 Кабінету Міністрів України від 

20.03.2013року). 



Дана Програма розроблена на виконання власних та делегованих 

повноважень міської ради у сфері соціально-економічного розвитку, житлово-

комунального господарства та соціального захисту населення. 

 

3.Мета Програми 

 

Вирішення питань працевлаштування незайнятого населення, розвиток 

соціально-виробничих інфраструктур, пов’язаних із задоволенням життєвих 

потреб населення,покращення екологічного та санітарного стану населених 

пунктів Перечинської ТГ. 

4.Завдання Програми 

 

Організація проведення громадських робіт, яка включає в себе зустріч із 

безробітніми які є на обліку у Перечинській філії Закарпатського ОЦЗ, 

роз’яснення безробітнім їх участі в громадських роботах та порядок їх 

проведення. Мінімальне використання трудових ресурсів на користь безробітнім 

та Перечинській міській ТГ. 

 

5.Основні заходи по реалізації програми 

 

Здійснення спів фінансування або фінансування оплачуваних громадських 

робіт, організованих Перечинською ТГ та Перечинською філією Закарпатського 

обласного центру зайнятості за наступними видами робіт: 

- благоустрій   територій; 

- впорядкування місць поховання,меморіалів захисників Вітчизни 

- впорядкування придорожніх смуг,покос  трав та зрізання чагарників на потоках  

«Вулшава»,  «Домарадж»; 

- впорядкування територій, з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

-впорядкування  місць скупчення  населення під час  воєнного стану; 

-екологічний захист навколишнього середовища; 

- здійснення підсобних робіт при проведенні ремонту, реконструкції та 

будівництва об’єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів ,лікарні, 

спортивних та дитячих майданчиків,підвалів,сховищ,облаштування 

найпростішого укриття у підвальних приміщеннях); 

-роботи по розчищенню снігових заметів; 

-роботи з надання допомоги учасникам АТО та їх сім’ям.  

 

6.Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми буде здійснюватися у межах бюджетних 

призначень,передбачених міським бюджетом та в разі спів фінансування 

бюджетом  Закарпатського обласного центру зайнятості для Перечинської філії .  

Обсяг фінансування протягом дії Програми може коригуючись за рішенням 

сесії з урахуванням виконання загального обсягу доходів міського бюджету. 

 



№ 

з/п 

 

 

 

Напрям фінансування програми 

 

 

       Кошти міського бюджету 

(тис. грн.). 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. 

Залучення безробітніх через РЦЗ  

(60 осіб) шляхом укладання з ними 

договорів   

 

 

183,0 

 

 

200,0 

 

 

200,0 

 

 

200,0 

 

 

200,0 

2. Закупівля комплектів захисного 

одягу та реманенту(комбінезон, 

рукавиці, окуляри, респіратор, 

чоботи,плащі,сокири,граблі,мотиг

и,веєрні граблі, секатори, ножниці 

садові, жилети сигнальні, 

гербіциди, комплектуючі засоби 

до мотокоси і 

бензопили,(запчастини, каністра) і 

інше 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

15,0 

 
 

18,0 

3. Закупівля мотокоси 

STIHL 120 

15,0 

 

15,0 

 

30,0 20,0 17,0 

4 Бензопила STIHL  MS-230 6,0 - - - - 

5 Паливо-мастильні матеріали 

(бензин,масло)  

34,0 30,0 40,0 60,0 70,0 

6 Витрати на послуги по перевезенні  

працівників до місця роботи 

15,0 20,0 20,0 10,0 10,0 

7 Витрати на послуги по  ремонту  

(мотокоси, бензопили, 

газонокосилки, мотоножниць, 

обприскувача  і інше) 

10,0 14,0 15,0 15,0 15,0 

 Разом:  1527,0 273,0 289,0 315,0 320,0 330,0 

 

7.Очікувані  результати 

 

Покращення благоустрою, екологічного та санітарного стану населених 

пунктів, зменшення чисельності незайнятих працездатних громадян- 

безробітних, шляхом залучення їх до оплачуваних громадських робіт. Виконання 

завдань пов’язаних із соціально-економічним розвитком Перечинської ТГ. 

 

 



 

8.Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Контроль за виконанням програми веде відділ містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства,транспорту та благоустрою міської ради 

(Годований В.І.), постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства  міської ради (Баєв 

Є.О.). 

 

Секретар міської ради    Галина ГАЄВСЬКА 

 

  



Додаток 13 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

Програма «Фінансової підтримки  КП «Комунальник» з питань розвитку 

житлово-комунального господарства на 2021-2025роки» 

 

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 

2021-2025 роки 

7 Перелік бюджетів, які 

беруть участь  у 

виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

Бюджет Перечинської територіальної громади 

8 Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів,необхідних для  

реалізаціїпрограми 

Всього 

тис.грн 

у т.ч.  по  роках тис.грн 

 2021 2022 2023 2024 2025 

 ВСЬОГО 23890,0 2220,0 4890,0 5120,0 5680,0 5980,0 

8.1 Кошти бюджету 

Перечинської міської 

територіальної громади 

23890,0 2220,0 4890,0 5120,0 5680,0 5980,0 

 

2.Загальні положення 

 

Назва: Програма «Фінансової підтримки  КП «Комунальник» з 

питаньрозвиткужитлово-комунальногогосподарства на 2021-2025 рр.» (далі 

Програма). 

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

самоврядування в Україні» «Про загальнодержавну программу реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства», інших нормативних актів. 

Дана Програма розроблена на виконання власних та делегованих 

повноважень міської ради у сфері соціально-економічно горозвитку та житлово-

комунальногогосподарства . 



 

3.Мета програми 
 

Метою програми є забезпечення розвитку житлово - коммунального 

господарствата  беззбиткового функціонування коммунального 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 коммунального підприємства 

«Комунальник»; 

- раціональне використання матеріальних ресурсів та енергоносіїв, зниження 

нераціональних витрат та втрат при  наданні послуг. 

 

5. Основні заходи по реалізації програми 

 

1.Надання фінансово їпідтримки з метою забезпечення беззбиткового 

функціонування коммунального 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 водоканалізаційної 

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, 

встановленняїх 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 2024 2025 

1.Придбання запасних частин , 

паливно-мастильних матеріалів, 

рідини для системи охолодження 

гідравліки, автошини. 

 

200,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

2. Матеріально-технічні засоби 

для оперативної роботи: 

-програмне забезпечення 

 

20,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

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 

 

350,0 

 

400,0 

4. Витрати на придбання 

матеріалів та інструментів для 

ремонтно-аварійних роботи по 

відновленню водо-каналізаційних 

мереж  

 

150,0 

 

200,0 

 

250,0 

 

300,0 

 

350,0 

5. Витрати комунального 

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 

 

200,0 

 

250,0 

6.Відшкодування втрат, яких 

зазнано протягом періоду розгляду 

розрахунків на послуги 

(водопостачання, 

водовідведення,поводження з 

30,0 40,0 40,0 50,0 50,0 



ТПВ)затвердження 

тарифів,встановлення та їх 

оприлюднення. 

7.Придбання матеріалів та 

інвентарю для здійснення 

ремонтних робіт приміщень, 

будівель та об’єктів 

комунального господарства 

 

100,0 

 

130,0 

 

150,0 

 

200,0 

 

200,0 

8. Витрати на недопущення 

заборгованості по заробітній 

платі та енергоносіях 

200,0 200,0 200,0 300,0 400,0 

9. Здійснення поточного та 

капітального ремонту основних 

фондів та житлового фонду 

коммунального підприємства КП 

«Комунальник» (приміщень, 

складів,будівель 

водозабору,очисних споруд  КНС 

№1, КНС №2, гаражів, 

автомобілів, дахів на 

багатоквартирних будинках,заміна 

вікон і  дверей в під’їздах та 

підвалах житлових будинків) 

 

 

200,0 

 

 

250,0 

 

 

 

1500,0 

 

 

1500,0 

 

 

1500,0 

10. Придбання техніки, 

спеціального обладнання для 

спецтехніки. Придбання 

контейнерів для твердих 

побутових відходів. Придбання 

дорожніх знаків. 

 

300,0 

 

400,0 

 

400,0 

 

450,0 

 

450,0 

11.Придбання обладнання, 

насосних агрегатів, генераторів та 

інше.  

100,0 

 

525,0 550,0 600,0 600,0 

12. Ремонт  спецтехніки та 

обладнання. 

120,0 130,0 150,0 200,0 200,0 



7.Очікувані результати 

Реалізація положень Програмиза безпечить більш ефективного і без збиткового 

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

комунальних послуг населенню  Перечинської ТГ. 

8.Організація та контроль за виконаннямПрограми 

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  міської ради                                                           Галина ГАЄВСЬКА  

13. Погашення заборгованості по 

пені, яка виникла при погашенні 

боргу згідно укладеноїМирової 

 угоди між КП «Комунальник» та 

Перечинськимвідділенням 

Ужгородської ОДПІ, штрафних 

санкцій встановлених судом, за 

послуги санації 

 

100,0 

 

200,0 

 

200,0 

 

200,0 

 

200,0 

14.Витрати на не допущення 

заборгованості на послуги 

по сортуванню і перевезення ТПВ 

 на полігон 

 

150,0 100,0 150,0 200,0 200,0 

15.Витрати на погашення 

штрафних санкцій (штрафи,пені) 

за податковими зобов’язаннями з 

ПОДАТКУ НА ДОДАНУ 

ВАРТІСТЬ,в тому числі за 

порушення строків реєстрації 

податковихнакладних 

200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 

16. Будівельні матеріали для 

 ремонту та утримання 

об’єктів КП «Комунальник». 

 200,0 300,0 350,0 400,0 

17.Послуги з буріння та очищення 

свердловин 

 800,0    

18. Послуги з 

підєднаннясвердловини до 

центральної мережі 

водопостачання 

 485,0    

19.Послуги по  очистці  дощової  

(ливневої) мережі  

 50,0    

Всього 2220,0 4890,0 5120,0 5680,0 5980,0 



Додаток 14 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель 

 у Перечинській міській територіальній громаді 

на 2021-2025 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області  

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області, 

Комунальне підприємство "______________", 

суб'єкти господарювання (за згодою) 

6. Строк виконання Програми 2021 - 2025 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 2024 2025 

Всього, у тому числі: 2 875,0 505,0 485,0 560,0 630,0 695,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 2 875,0 505,0 485,0 560,0 630,0 695,0 

8.2. Кошти інших джерел 0,0 0,0 0,0 

 

 0,0 

  



2. Загальні положення 

 

Назва: «Програма розвитку земельних відносин  та охорони земель» у 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» (далі 

Програма). 

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

самоврядування в Україні», Земельним та Бюджетним кодексами України, 

ЗаконамиУкраїни «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку 

земель», «Про Державний земельний кадастр». 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у 

сфері земельних відносин. Результатом виконанням Програми має стати 

підвищення ефективності раціонального використання земель Перечинської ТГ. 

 

3.Мета Програми 

 

Основною метою програми є: 

- реалізація основних напрямів державної земельної політики, 

удосконалення земельних відносин та створення сприятливих умов для 

комплексно-ресурсного і еколого-ландшафтного розвитку землекористувань 

територій громади, розв'язання екологічних та соціальних проблем міста та сіл, 

розвиток високоефективного конкурентоспроможного сільськогосподарського 

землекористування, збереження природних та культурних цінностей ландшафту, 

здійснення заходів щодо створення ефективного державного управління 

земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, 

розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру;  

- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення 

оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і 

виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності. 

 

4.Завдання Програми 

 

У Прогамі визначені основні завдання проведення земельної реформи. 

Програма має сприяти активізації процесу загального розвитку земельних 

відносин та поліпшити охорону земельних ресурсів Перечинської ТГ, що 

надасть змогу здійснити оформлення сукупності нормативно-правових, 

економічних, технічних документів для подальшого їх відчуження або надасть 

права користування. 

Ними слід вважати: 

- проведення аналізу стану використання та охорони земель на території 

Перечинської ТГ; 

- виготовлення проектної документації щодо встановлення меж об’єднаної 

територіальної громади; 

- проведення інвентаризації земель усіх форм власності; 

- запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі 

проведення земельних торгів у формі аукціону; 



- проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

Перечинської ТГ; 

- розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності; 

- розроблення технічної документації із землеустрою: щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється права 

суборенди, сервітуту; щодо поділу та об’єднання земельних ділянок; 

- проведення експертно-грошових оцінок земельних ділянок, що підлягають 

продажу; 

- відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель 

та чагарників.- 

- розроблення комплексної документації просторового планування. 

 

5.Основні заходи по реалізації Програми 

 

1. Проведення аналізу стану використання та охорони земель на території 

Перечинської ТГ. 

2. Виготовлення пректної документації щодо встановлення меж обєднаної 

територіальної громади Перечинської ТГ. 

3. Проведення інвентаризації земель усіх форм власності . 

4. Запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі проведення 

земельних торгів у формі аукціону. 

5. Проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

Перечинської ТГ. 

6. Розроблення технічних документацій із землеустрою: щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється права 

суборенди, сервітуту; щодо поділу та об’єднання земельних ділянок. 

7. Проведення експертно-грошових оцінок земельних ділянок, що підлягають 

продажу. 

8. Відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель 

та чагарників. 

9.Проведення робіт з виготовлення топографічної зйомки населених пунктів 

Перечинської громади та розроблення комплексної документації просторового 

планування. 

 

6.Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених міським бюджетом та інших джерел, незаборонених 

чинним законодавством згідно додатку 1. 

 



Додаток 1 до програми 

№

п

/

п 

Назва 2021 2022 2023 2024 2025 Всього 

1

1 

Розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 50 000 50 000 60 000 70 000 80 000 310 000 

2

2 

Виготовлення технічної документації 

на земельні ділянки 
50 000 50 000 60 000 70 000 80 000 310 000 

3

3 

Встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

50 000 50 000 60 000 70 000 80 000 310 000 

4

4 

Інвентаризація земельних ділянок 
50 000 50 000 60 000 70 000 80 000 310 000 

5

5 

Відшкодування втрат 

сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва 

10 000 10 000 15 000 20 000 25 000 80 000 

6

6 

Виготовлення технічної документації 

з проведення  нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів  

195 000 175 000 185 000 200 000 210 000 965 000 

7

7 

Проведення робіт з виготовлення 

топографічної зйомки населених 

пунктів Перечинської громади та 

розроблення комплексної 

документації просторового 

планування. 

 

100 000 100 000 120 000 130 000 140 000 590 000 

Всього: 505 000 485 000 560 000 630 000 695 000 2 875 000 



 

7.Очікувані результати 

 

Реалізація Програми дозволить досягти сталого розвитку 

землекористування, зокрема:  

 удосконалити земельні відносини у населених пунктах на території 

Перечинської міської об’єднаної територіальної громади; 

 привести землевпорядну документацію у відповідність до вимог 

чинного законодавства; 

  враховувати державні, громадські і приватні інтереси при здійсненні 

землеустрою на місцевому рівні; 

 створити умови розвитку екологічного та інвестиційно-привабливого 

землекористування; 

 збільшити надходження від платежів за землю до бюджету; 

 створити дієву систему захисту прав власності на землю; 

збільшити виділення земельних ділянок під будівництво і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. 

8. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Координація виконання Програми покладається на апарат управління  

Перечинської міської ради та постійну комісію міської ради з питань планування 

бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова – Кравець 

В.В.) 

  

 

Секретар міської ради     Галина ГАЄВСЬКА 

 

  



Додаток 15 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма забезпечення розвитку інформаційного простору 

у Перечинській міській територіальній громаді 

на 2021-2025 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області  

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області, 

Комунальне підприємство "______________", 

суб'єкти господарювання (за згодою) 

6. Строк виконання 

Програми 

2021 - 2025 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 2024 2025 

Всього, у тому числі: 2 633,0 450,0 450,0 540,0 578,0 615 ,0 

8.1

. 

Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 2 633,0 450,0 450,0 540,0 578,0 615,0 

8.2

. 

Кошти інших джерел 

0,0 0,0 0,0 

 

 0,0 

  



2. Загальні положення 

Назва: «Програма  забезпечення розвитку інформаційного простору 

 у Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» (далі 

Програма). 

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

самоврядування в Україні». 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у 

сфері забезпечення інформації. 

 

3. Мета Програми 

Забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання 

інформації.  

 

4.Завдання Програми 

Створення умов для повноцінного забезпечення розвитку інформаційного 

простору Перечинської ТГ. 

 

5.Основні заходи по реалізації Програми 

1. Фінансова підтримка офіційного веб-сайту Перечинської міської ради. 

2. Забезпечення виконання заходів системного і оперативного надання 

населенню інформації щодо надання міською радою адміністративних послуг 

населенні громади: 

- -випуск довідникової, історичної, спортивної літератури, презентаційних 

видань про місто Перечин та сіл Сімер, Сімерки, Ворочево, Зарічево, 

вітальних листівок, флаєрів, календарів, картографічних матеріалів, 

обладнання стендів, інформаційного бюлетеня Перечинської міської ради 

тощо; 

-  встановлення біг-бордів, сіті лайтів, інформативних стендів, рекламних 

тумб; 

- розширення можливостей доступу до об’єктивної інформації, шляхом 

створення інформаційного електронного порталу, де акумулюватиметься вся 

інформації. 

- закупка планшетів для депутатів Перечинської міської ради. 

3. З метою об’єктивного інформування громадян про діяльність 

Перечинської міської ради, її виконавчого комітету, з питань суспільно-

економічного та суспільно-політичного життя громади, організовувати та 

проводити публічні заходи: 

- зустрічі посадових осіб міської ради, депутатського корпусу, членів 

виконкому з населенням громади по місцю проживання; 

- круглі столи; 

- гарячі телефонні лінії; 

- інші міроприємства, що забезпечують зворотній зв'язок та 

оперативне реагування на звернення громадян. 

4. З метою висвітлення актуальних питань  в житті громади та 

діяльності органу місцевого самоврядування  - Перечинської міської ради, 



систематично надавати інформацію через засоби масової інформації – газети, 

інтернет сайти, листівки, флаєри, телебачення, радіомовлення та інші засоби 

ЗМІ.   

5. Здійснення заходів щодо інформаційної підтримки громади, шляхом 

випуску довідників, інформаційного бюлетеня Перечинської міської ради, 

стендів, брошур, рекламної продукції для покращення іміджу Перечирнської 

ОТГ, як інвестиційно привабливого культурного і туристичного центру. 

6. Для забезпечення постійного розвитку інформаційного простору 

громади, запроваджувати інноваційні та сучасні методи, що забезпечують 

вільний доступ до інформаційних ресурсів. 

6.1. Створення дитячої Інтернет студії.  

6.2. Випуск рекламно-презентаційної книжки. 

6.3 Випуск історичної книжки. 

6.4 Випуск книжки про спортивні досягнення Перечина та Перечинської 

ТГ. 

6.5 Випуск журналу туристичного напрямку.  

6.6. Встановлення інформативних стендів, біл-бордів, сіті-лайтів, бек-

лайтів, лайт-боксів на електроопорі, електронного екрану.  

6.7. Облаштування мережі оповіщення населення. Придбання обладнання 

для системи оповіщення населення громади.  

6.8. Поліграфічні та рекламні послуги. 

Підтримка засобів масової інформації громади. Налагодження ефективної 

системи інформування громади про роботу міської ради, забезпечення 

прозорості їх діяльності. 

Строк дії Програми: 2021 - 2025 роки. 

 

6.Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених міським бюджетом та інших джерел, 

незаборонених чинним законодавством 

 

№ 

п/

п 

Назва 

2021, 

тис.гр

н 

2022, 

тис.гр

н 

2023, 

тис.грн 

2024 

 

тис.грн 

2025, 

тис.грн 

Всього, 

тис.грн 

4

1. 

Поліграфічні та 

рекламні послуги 

100,0 100, 110,0 115,0 120,0 545,0 

5

2. 

Створення дитячої 

Інтернет студії. 

50,0 50,0 60,0,0 65,0 70,0 295,0 

4

3. 

Випуск рекламно-

презентаційної 

книжки 

50,0 50,0 55,0 60,0 65,0 280,0 

4. 

Випуск історичної 

книжки. 

50,0 50,0 60,0 65,0 70,0 295,0 



5

5. 

Випуск книжки про 

спортивні досягнення 

Перечина та 

Перечинської ТГ. 

50,0 50,0 60,0 65,0 70,0 295,0 

.

6. 

Випуск журналу 

туристичного 

напрямку 

50,0 50,0 55,0 58,0 60,0 273,0 

7 

7. 

Встановлення 

інформативних 

стендів, біл-бордів, 

сіті-лайтів, бек-лайтів, 

лайт-боксів на 

електроопорі, 

електронного екрану.  

50,0 50,0 60,0 65,0 70,0 295,0 

8

8. 

Облаштування мережі 

оповіщення 

населення. Придбання 

обладнання для 

системи оповіщення 

населення громади.  

50,0 50,0 80,0 85,0 90,0 355,0 

6 Усього: 
450,0 

 

450,0 540,0 578,0 615,0 2 633,0 

 

7. Очікувані результати 

Покращення діяльності органу місцевого самоврядування. Підвищення 

рівня довіри мешканців міської ради. Поліпшення іміджу Перечинської ТГ, як 

інвестиційно-привабливої, культурно туристичної.  

Підвищення повноти та оперативності інформування територіальної 

громади про діяльність міської ради та її органів з актуальних питань життя. 

Забезпечення відкритого доступу громади до діяльності органу місцевого 

самоврядування, прозорості прийняття та виконання рішень міської ради, 

належного  контролю за їх виконанням. 

Забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення громади з 

отримання необхідної інформації , стосовно діяльності міської ради та її 

виконавчих органів та право громадян на доступ до публічної інформації. 

Підвищення рівня довіри мешканців громади до міської влади. 

Поліпшення іміджу Перечинської ТГ. 

 

8. Організація та контроль за виконанням Програми 

Постійна депутатська комісія міської ради з питань планування бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій:, а також постійна комісія з 

питань законності, депутатської етики, протидії та запобігання корупції. 

 

Секретар міської ради     Галина ГАЄВСЬКА 



Додаток 16 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Екологічна програма 

здійснення природоохоронних заходів у Перечинській  міській територіальній 

громаді на 2021-2025 роки 

 

1. Паспорт Програми 

 

  

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області 

КП «Комунальник» 

3. Співрозробники 

Програми 
- 

4. Замовник 

(відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Виконавчий комітет Перечинської міської ради 

 

КП «Комунальник» 

6. Строк виконання 

Програми 

2021 - 2025 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної  

громади, позабюджетний фонд охорони  

навколишнього середовища міської ради за 2021-2025рр. 

згідно кошторисів витрат, фінансова підтримка КП 

«Комунальник» 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, 

Всього 

тис. 

 грн. 

у тому числі, за роками тис.грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 

Всього, у тому числі: 9798,0 1430,0 1630,0 2165,0 2225,0 2278,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 9798,0 1430,0 1630,0 2165,0 2225,0 2278,0 

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



2. Загальні положення 

 

Назва: Екологічна програма здійснення природоохоронних заходів  у 

Перечинській  міській територіальній громаді на 2021-2025 роки (далі Програма). 

Підстава для розроблення: стаття 33‚ стаття 26‚ ч.1 п.22 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”‚ Закон України «Про охорону навколишнього 

природного  середовища»( від 16.10.2020р. №1264-12)‚ постанова  Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності‚ що належать до 

природоохоронних заходів» ( від 15.02.2019р. № 1147-96-п) 

Даною програмою розроблено головні напрямки здійснення 

природоохоронних заходів у Перечинській територіальній громаді з 

використанням для цього Бюджет Перечинської міської територіальної громади, 

позабюджетний фонд охорони навколишнього середовища міської ради, 

позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища міської 

ради, фінансова підтримка КП «Комунальник». 

Виконання Програми передбачає покращення охорони навколишнього 

середовища на території  Перечинської територіальної громади. 

 

3.Мета Програми 

 

Головною метою даної Програми є підвищення ролі місцевого 

самоврядування в забезпеченні заходів для зниження впливу забруднення 

навколишнього середовища на здоров’я людей на території громади ‚ 

вдосконалення економічного механізму  регулювання екологічних проблем. 

 

4.Завдання Програми 

 

Забезпечення  реалізації державної політики в галузі охорони навколишнього 

середовища на території громади, зокрема: 

- вирішення питань щодо організованого збору ТПВ, його вивозу та утилізації; 

-утримання в належному стані потоків, що розташовані на території  громади 

шляхом реконструкції, укріплення, очищення та поглиблення їх русел; 

- будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонт КОС, КНС 1 та 

КНС 2‚ забезпечення нормативної очистки стічних вод; 

- ліквідація аварійних ситуацій на каналізаційно-очисних станціях‚ з метою 

запобігання наслідків‚ пов’язаних з надзвичайними ситуаціями; 

- очищення та поглиблення діючих стічних каналів та потоків на території 

громади; 

- ремонт колодязів та мереж стічних вод; 

- відвід стічних вод шляхом будівництва нових мереж стічних вод на вулицях 

де відсутні дані об’єкти; 

- встановлення зон санітарної охорони першого поясу на експлуатуючих 

свердловинах міського водогону ; 

- відновлення дебету свердловин міського водозабору; 

- будівництво додаткових свердловин для підсилення водопостачання; 



- озеленення центрального скверика, окремих територій, вулиць, 

- створення парків, садів, екосистем; 

- здійснення робіт по захисту територій громади та сільськогосподарських 

угідь від паводків; 

- організація заходів щодо дослідження гранично допустимих викидів у 

атмосферне повітря, у воду, у грунти, для зниження рівня впливу чи усунення 

факторів забруднення навколишнього природнього середовища;  

- оплата за лабораторно-інструментальні дослідження атмосферного повітря, 

води, грунту; 

- інші важливі питання‚ що пов’язані з природоохоронною діяльністю; 

 

5.Основні заходи по реалізації Програми, 

 фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється у межах позабюджетного фонду охорони 

навколишнього середовища міської ради‚ коштів підприємств та інших джерел 

фінансування‚ не заборонених законодавством 

 

№

п/

п 

Назва 2021 2022 2023 2024 2025 

Всього 

в тис 

грн. 

1

1 

Заходи, щодо 

недопущення утворення 

стихійних сміттєзвалищ,  

ліквідація виявлених, 

закупка сміттєвоза, баків 

 

 

800,0 

 

 

1000,0 

 

 

1400,0 

 

 

1400,0 

 

 

1400,0 

 

 

6 000,0 

2

2 

Проведення заходів по 

утриманні в належному 

стані потоків, що 

розташовані на території 

громади шляхом 

реконструкції, очищення 

та поглиблення їх русел 

 

100,0 

 

100,0 

 

115,0 

 

120,0 

 

130,0 

 

565,0 

3

3 

Будівництво нових, 

реконструкція діючих, 

капітальний і поточний 

ремонт КОС, КНС 1 та 

КНС 2, забезпечення 

нормативної очистки 

стічних вод. 

50,0 50,0 60,0 70,0 75,0 305,0 

4

4 

Ліквідація аварійних 

ситуацій на КОС, КНС 1 

та КНС 2 з метою 

запобігання наслідків, 

пов’язаних з 

50,0 50,0 70,0 75,0 80,0 325,0 



надзвичайними 

ситуаціями 

5

5 

Відновлення дебету 

чотирьох свердловин 
30,0 30,0 35,0 40,0 45,0 180,0 

5

6 

Ремонт водопровідних та   

каналізаційних колодязів 
20,0 20,0 30,0 35,0 38,0 143,0 

7 Відвід стічних вод  100,0 30,0 80,0 85,0 90,0 385,0 

5

8 

Встановлення зон 

санітарної охорони 

першого поясу на 

експлуатуючих 

свердловинах міського 

водогону 

150,0 150,0 160,0 165,0 170,0 795,0 

5

9 

Озеленення території та 

узбіччя тротуарів, парків, 

скверів, прибудинкових 

територій  декоративними 

насадженням та квітами ( 

в тому числі копання ям, 

утримання зелених 

насаджень) 

100,0 100,0 100,0 110,0 120,0 530,0 

1

10 

Інші важливі питання, що 

пов’язані з 

природоохоронною 

діяльністю ( втому числі 

облаштування компостної 

ями) 

100,0 100,0 115,0 125,0 130,0 570 

 Всього 1500,0 1630,0 2165,0 2225,0 2278,0 9 798,0 

 

6.Очікувані результати 

 

Покращення охорони навколишнього середовища на території  Перечинської 

територіальної громади. 

Кошти бюджету міської ради, позабюджетного фонду, фінансової підтримки 

КП «Комунальник»  на виконання даної Програми використовуються згідно 

кошторисів витрат. 

 

7.Організація та контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснює   постійна депутатська комісія 

міської ради з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього 

середовища. 

 

Секретар міської ради     Галина ГАЄВСЬКА  



Додаток 17 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма 

фінансованого забезпечення заходів, пов’язаних з підсиленням 

водопостачання в Перечинській територіальній громаді на 2021-2025 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» 

6. Строк виконання 

Програми 

2021 - 2025 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 2024 2025 

Всього, у тому числі: 4 735,0 1065,0 815,0 935,0 950,0 970,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 4 735,0 1065,0 815,0 935,0 950,0 970,0 

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



2. Загальні положення 

Назва: Програма фінансованого забезпечення заходів, пов’язаних з підсиленням 

водопостачання в Перечинській територіальній громаді на  2021-2025 рр. (далі 

Програма). 

Програма Фінансованого забезпечення заходів, пов’язаних з підсиленням 

водопостачання в Перечинській територіальній громаді розроблена на вирішення 

проблем повноцінного забезпечення громади питною водою, у зв’язку виникненням,  

протягом останніх років, проблем з водопостачанням у приватному секторі, 

пересиханні колодязів, каптажів, недостатнього дебіту води в свердловинах 

водозаборів, зношеності мережі водопостачання. 

Підставою для розроблення даної програми стали вимоги статей законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та Закон України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення»  (від 16.10.2020 р.  № 2918-III)  

 

3.Мета програми 

Основною метою програми є фінансування  заходів, необхідних  для  

покращення водопостачання, заміни зношених магістралей водопроводів, заміни 

обладнання на водозаборі, підкачуючи станціях, посилення дебіту води в системах 

водопостачання  Перечинської громади, шляхом будівництва додаткових об’єктів 

водозабору, свердловин, водопроводів, заміни існуючого обладнання. 

 

4.Завдання Програми 

Проведення вишукувально-підготовчих робіт. 

Здійснення заходів по проектуванні  будівництва об’єктів водопостачання. 

Отримання технічних умов для проведення інженерних геодезичних, 

геологічних, гідрологічних, санітарних та інших видів робіт на  пропоновані об’єкти 

водопостачання. 

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної 

експертизи на визначені об’єкти водопостачання громади. 

Будівництво нових, реконструкція діючих, капітальний та поточний ремонти 

гілок водогону. 

Заміна та ремонт існуючого обладнання на об’єктах водопостачання громади. 

Будівництво нових та реконструкція діючих свердловин, водозабірних споруд. 

Будівництво нових та реконструкція діючих каналізаційних мереж. 

Капітальний та поточний ремонти існуючого обладнання на каналізаційно-

насосних станціях та очисних спорудах. 

Закупка матеріалів необхідних для ремонту водопровідної каналізаційної, 

дощової мереж  

Послуги з буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для забезпечення 

водопостачання дворогосподарств в мікрорайоні «Поташня» м.Перечин. 

 

5.Основні заходи та фінансове забезпечення  Програми 

Фінансування заходів,  спрямованих на виконання Програми буде здійснюватись 

в межах видатків,  передбачених міським бюджетом на відповідний рік. 



Обсяг фінансування протягом дії Програми визначається в процесі формування бюджету на відповідний фінансовий рік 

і може коригуватись за рішенням сесії з урахуванням виконання загального обсягу заходів міського бюджету розвитку. 

 

№

п

/

п 

Назва 2021 2022 2023 2024 2025 
Всього 

тис. грн. 

1 Здійснення заходів по проектуванні  будівництва 

об’єктів водопостачання; 

50,0 50,0 65,0 65,0 70,0 300,0 

2 Отримання технічних умов для проведення 

інженерних геодезичних, гідрологічних, 

санітарних та інших видів робіт на пропоновані 

об’єкти водопостачання 

50,0 50,0 60,0 65,0 65,0 290,0 

3 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проведення державної 

експертизи на об’єкти водопостачання громади 

25,0 25,0 30,0 35,0 40,0 155,0 

4 Будівництво нових, реконструкція діючих, 

капітальний та поточний ремонти мереж 

централізованого водопостачання 

500,0 250,0 260,0 260,0 260,0 1 530,0 

5 Заміна та ремонт існуючого обладнання на 

об’єктах централізованого водопостачання 

громади 

300,0 300,0 350,0 350,0 360,0 1 660,0 

6 Підвезення питної води для приватного сектору 

в засушливий період, мешканцям 

багатоповерхівок - у разі проведення ремонтних 

робіт або аварійних ситуацій на мережі 

централізованого водопостачання 

40,0 40,0 60,0 65,0 65,0 270,0 

7 Ремонт спец автомобіля по перевезенню питної 

води або закупка нової цистерни  

100,0 100,0 110,0 110,0 110,0 530,0 

 Всього: 1065,0 815,0 935,0 950,0 970,0 4 735,0 



6. Очікувані результати 

 

Реалізація Програми матиме економічний і соціальний ефект:  

- покращення водопостачання та посилення дебіту води в системах 

централізованого водопостачання  Перечинської територіальної громади; 

- забезпечення населення громади якісною питною водою. 

 

7. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства. 

 

Секретар міської ради     Галина ГАЄВСЬКА 

 

 

 

  



Додаток 18 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

Програма благоустрою  

Перечинської міської територіальної громади на 2021-2025 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 – 2025 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми (для комплексних) 

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 2024 2025 

Всього, у тому числі: 55 821,2 10 694,0 13 029,8 10 045,4 10 859,0 11 193,0 

8.1. Кошти бюджету Перечинської міської  

територіальної громади 55 821,2 10 694,0 13 029,8 10 045,4 10 859,0 11 193,0 

8.2. Кошти інших джерел 0,0 0,0 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 170ипневих170170о 

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 2021-2025 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. 170ипневих 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 172ипне 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. грн 

 

2024  

тис. грн 

 

 

2025 

тис.грн 

 

Всього 

тис. Грн 

1 Очистка стічних вод 400,0 480,0 579,0 650,0 660,0 2 769,0 

2 Покос газонів, територій, кладовищ, 

майданчиків, прилеглих територій та 

інші 

 

400,0 

480,0  

579,0 

 

650,0 

 

660,0 

2 769,0 

3 Перевезення сміття 400,0 480,0 579,0 650.0 660,0 2 769,0 

4 Обрізка дерев 400,0 480,0 579,0 650,0 660,0 2 769,0 

5 Очистка снігу 200,0 500,0 600,0 680,0 750,0 2730,0 

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  

 

2 600,0 

 

 

2700,0 

 

 

2700,0 

 

 

11 587,8 

7 Розробка програмного забезпечення 

по вуличному освітленню. 

 

25,0 

25,0  

25,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

115,0 

8 Закупка та встановлення урн для 

сміття 

 

200,0 

500,0  

550,0 

 

550,0 

 

550,0 

 

2 350,0 

9  Встановлення та  ремонт 

поручнів/перил на мостиках, 

переходах 

 

50,0 

60,0  

72,0 

 

75,0 

 

75,0 

 

332,0 

10 Встановлення та ремонт мостиків, 

переходів 

50,0 60,0 72,0 78,0 82,0 342,0 

11 Благоустрій територій 

(облаштування кладовищ: завіз 

глини, облаштування доріг) 

200,0 480,0 500,0 550,0 550,0 2 280,0 

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, сміттєві 

урни/бачки у центрі, пам’ятники та 

пам’ятні знаки та інш.) 

 

100,0 

120,0  

144,0 

 

155,0 

 

160,0 

 

679,0 

14 Ремонт існуючих та встановлення 

нових огорож  

 

100,0 

120,0  

144,0 

150,0 150,0 664,0 

15 Встановлення майданчиків для збору 

ТПВ 

100,0 120,0 144,0 150,0 150,0 664,0 

16 Озеленення(посадка квітів, кущів, 

дерев, обробка зелених насаджень) 

200,0 240,0 288,0 300,0 300,0 1328,0 

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 75,0 78,0 335,0 

18 Встановлення металевих шаф 10,0 12,0 14,4 16,0 18,0 70,4 

19 Закупка, встановлення та заміна 

дорожніх знаків 

 

150,0 

180,0  

216,0 

 

250,0 

 

255,0 

1 051,0 

20 Закупка та встановлення дошок 

оголошень 

 

100,0 

120,0  

144,0 

 

150,0 

 

150,0 

664,0 

21 Закупка та встановлення вивісок із 

назвами населеного пункту на 

конструкціях автобусних зупинок 

100,0 120,0 144,0 150,0 

 

150,0 

 

664,0 

22 Ремонт ливневих каналізацій 1500,0  300,0 350,0 400,0 2 550,0 

23  Придбання сміттєвоза - 3 000,0 - - - 3 000,0 

24 Оплата вуличного освітлення 862,0 1 000,0 1 200,0 1300,0 1400,0 5 762,0 

25 Благоустрій вулиці Ворочівська у с. 

Ворочово 

 49 ,0 - - - 49,0 

26 Благоустрій кладовищ  1 500,0 300,0 350,0 400,0 2 550,0 

27 Придбання та встановлення  100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 



електротоварів на об’єктах 

вуличного освітлення 

28 Послуги з приєднання електромережі 

та вузла обліку електричної енергії 

(об’єкти вуличного освітлення) 

 100,0 100,0 110,0 115,0 415,0 

29. Придбання екскаватора для КП 

«Комунальник» 

 800,0 - - - 800,0 

 Усього 10 694,0 13 029,8 10 045,4 10 859,0 11 193,0 55821,2 

 



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 19 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян 

(мешканців Перечинської міської територіальної громади) на залізничному 

транспорті приміського сполучення на 2021-2025 роки 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

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

населення Перечинської міської ради  

3. Співрозробники Програми 
 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області,  

Відділ охорони здоров’я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради 

Регіональнафілія “Львівська залізниця» ПАТ 

«Українська залізниця» 

6. Строк виконання Програми 2021 - 2025 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 2024 2025 

Всього, у тому числі: 390 ,0 30,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 390,0 30,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

8.2. Кошти інших джерел 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

 

  



2.Загальні положення 

 

Назва: «Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян 

(мешканців Перечинської міської територіальної громади) на залізничному 

транспорті приміського сполучення на 2021-2025 роки (далі Програма). 

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

самоврядування в Україні». 

Згідно з Законом України «Про залізничний транспорт» пільгові 

перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими 

правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на 

залізничному транспорті приміського сполучення. Органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які 

здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за 

регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону. 

Перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких здійснюються 

компенсаційні відшкодування з проїзду залізничним транспортом у приміському 

сполученні представлений у додатку до цієї Програми. 

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого 

бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення 

та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

У місті Перечин відсутня Програма компенсації пільгових перевезень 

окремих категорій громадян (мешканців Перечинської міської територіальної 

громади) на залізничному транспорті приміського сполучення. Тому дана 

Програма пропонується для затвердження Перечинською міською радою з 

метою забезпечення безоплатного проїзду соціально незахищених верств 

населення територіальної громади в разі відсутності відшкодування 

компенсаційних виплат за пасажирські перевезення з Державного бюджету 

України у 2021 році.  

Виходячи з фінансових можливостей міського бюджету міста Перечин, для 

забезпечення реалізації Програми необхідно виділення коштів у розмірах, 

представлених у таблиці: 

 

Показник 
2021 

рік 

2022 

рік 
2023 рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

Компенсація,  тис. грн. 30,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Усього за період дії 

Програми, тис. грн. 
390,0 

 

3. Мета Програми 

 

Програма направлена на розв’язання проблем соціального захисту 

громадян (мешканців Перечинської територіальної громади), які мають право 

пільгового проїзду згідно з діючим законодавством. 



 

4. Завдання Програми 

Компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян на 

приміських маршрутах за рахунок міського бюджету м. Перечин у випадку 

відсутності субвенції з Державного бюджету України на 2021-2025 роки 

місцевим бюджетам в частині фінансування компенсаційних виплат за пільговий 

проїзд в приміському залізничному транспорті окремих категорій громадян, 

визначених законодавством. 

Зниження соціальної напруги серед населення Перечинської міської 

територіальної громади. 

 

5. Основні заходи по реалізації Програми 

 

Порядок проведення розрахунку втрат доходів Регіональна філія 

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

приміських поїздах окремих категорій громадян визначає процедуру прийняття 

від суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення громадян, 

щомісячних облікових форм про недоотримані кошти за перевезення 

залізничним транспортом окремих категорій громадян (мешканців Перечинської 

об’єднаної територіальної громади), створених на основі відомостей продажу 

квитків.  

За рахунок коштів міського бюджету м. Перечин здійснюється 

компенсація втрат доходу від безоплатних перевезень окремих категорій 

громадян (мешканців Перечинської об’єднаної територіальної громади ) на 

залізничному транспорті приміського сполучення в межах фінансових 

можливостей бюджету та у разі відсутності субвенцій з Державного бюджету 

України на відповідні видатки. 

Проведення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян 

залізничним транспортом здійснюється відповідно до постанови Кабінету 

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

розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним 

транспортом окремих категорій громадян”. 

Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні 

розрахунків компенсаційних виплат за рахунок коштів державного та міського 

бюджетів, визначається у відповідності до замовлення на види та обсяги 

пільгових перевезень та порядку компенсації збитків перевізника від пільгових 

перевезень згідно з положеннями статті 9 Закону України “Про залізничний 

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

право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення 

відповідно до чинного законодавства».  

Пільги надаються мешканцям Перечинської об’єднаної територіальної 

громади на підставі посвідчення, що підтверджує правовий статус окремої 

категорії пасажира-пільговика.  

Компенсація втрат доходу регіональній філії “Львівська залізниця» ПАТ 

«Українська залізниця»  за виконання безоплатних перевезень окремих категорій 



пасажирів здійснюється на підставі укладеного підприємством-перевізником 

договору з відділом охорони здоров’я, соціального захисту населення 

Перечинської міської ради в межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідний бюджетний період. 

Для отримання компенсації втрат доходу регіональнійфілії “Львівська 

залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від безоплатного перевезення окремих 

категорій пасажирів необхідно щомісяця до 10 числа місяця, наступного за 

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

Перечинської міської ради звіт про втрати доходу від безоплатних перевезень  

окремих категорій пасажирів (облікові форми). 

Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян здійснюється головним розпорядником коштів міського 

бюджету згідно з розрахунками, поданими підприємством-перевізником у межах 

бюджетних призначень на відповідний рік.  

Звіти про втрати доходу від безоплатних перевезень окремих категорій 

пасажирів підписуються та скріплюються печаткою суб’єктом господарювання 

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

Перечинської міської ради.  

Щомісяця відділу охорони  здоров’я, соціального захисту населення 

Перечинської міської ради готує реєстри про фактично нараховані суми і 

підписує з регіональною  філією “Львівська залізниця» ПАТ «Українська 

залізниця»  акти звіряння. 

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених міським бюджетом та інших джерел, незаборонених 

чинним законодавством 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету міста Перечинської  в межах видатків, затверджених міським 

бюджетом на 2021-2025 роки за відповідним напрямком, виходячи з фінансових 

можливостей міського бюджету міста Перечин. 

Для забезпечення реалізації Програми необхідно виділення коштів, в 

розмірі 390,0 тис. гривень. 

 

7. Очікувані результати 

 

Соціальний захист найбільш незахищених верств населення Перечинської 

міської територіальної громади. 

Забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих 

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

транспортом у приміському сполученні. 

Забезпечення компенсацій та створення умов для всебічного розвитку і 

підвищення якості соціально значущих послуг пасажирських перевезень в місті, 



а також для збереження необхідного транспортного сполучення з садово-

городніми масивами для мешканців нашого міста. 

Надання компенсаційних виплат Регіональній філії “Львівська залізниця» 

ПАТ «Українська залізниця» за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

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

оновленням рухомого складу. 

 

8.Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснюєпостійна 

комісія з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

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

Перечинської міської ради.  

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає відділу охорони  

здоров’я, соціального захисту населення Перечинської міської ради.  

Звіт про виконання Програми відповідальні виконавці надають 

Перечинській міській раді за підсумками бюджетного року до 1 березня 

наступного року. Дані про хід виконання Програми розміщується на офіційному 

сайті Перечинської міської ради для ознайомлення  громадськості.  

 

Секретар міської ради                                          Галина ГАЄВСЬКА 

  



Додаток 1 

 до Програми  

 

Перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких у приміських поїздах 

здійснюються компенсаційні відшкодування  

№ 

з/п 

Категорії 

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

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

сумісній поїздці (не більше одного) 

3 Учасники ВВв 

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

5 Супровідник інваліда війни І групи при сумісній поїздці 

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

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

7 Учасники бойових дій 

8 Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали 

безвісти під час проходження військової служби 

9 Інваліди, діти-інваліди 

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

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

11 Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1-ї категорії, 

учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 2-ї категорії  

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

інвалідність, пов’язана з аварією на ЧАЕС 

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

14 років надається 25% знижка вартості проїзду) 

14 Діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які 

виховуються або навчаються у навчально-виховних, навчальних або 

інтернатних закладах 

15 Діти з багатодітних сімей 

16 Пенсіонери за віком 

17 Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, 

ветерани податкової міліції, ветерани Державної пожежної охорони, 

ветерани Державної кримінально – виконавчої служби України, 

ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України 

 

Секретар міської ради                                                          Галина ГАЄВСЬКА  

  



Додаток 2  

до Програми  

 

Порядок надання компенсації за пільговий проїзд на внутрішніх 

лініях залізничним транспортом у приміському сполученні 

 

Цей Порядок визначає механізм надання Регіональній філії “Львівська 

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

транспортом у приміському сполученні компенсації за надані пільгові послуги 

категоріям пасажирів, які зазначені у додатку №1. 

Фінансування видатків на компенсацію Регіональній філії “Львівська 

залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за пільгові перевезення окремих 

категорій громадян залізничним транспортом, здійснюється з 01 січня по 31 

грудня поточного року в межах асигнувань передбачених розділом 6 «Фінансове 

забезпечення Програми» на підставі укладених договорів. 

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

надала послуги з пільгового перевезення залізничним транспортом у 

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

надаює Головному розпоряднику облікову форму про недоотримані кошти за 

перевезення залізничним транспортом в приміському сполученні окремих 

категорій громадян, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 

16.12.2009 № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів 

компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом 

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

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

надає фінансовому управлінню заявку на фінансування. 

Фінансове управління за рахунок коштів міського бюджету в межах асигнувань, 

затверджених на відповідну мету перераховує кошти на рахунок Головного 

розпорядника. 

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

після надходження коштів на рахунок, здійснює відшкодування витрат 

залізничним підприємствам. 

Щомісяця до 5-го числа Головний розпорядник оформляє акт звіряння 

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

пільга). 

 

Секретар міської ради                                                         Галина ГАЄВСЬКА 
 

 

   



Додаток 20 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма ефективного використання майна комунальної власності 

Перечинської територіальної громади на 2021–2025 роки 

 

1.Паспорт Програми 

 

  

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області 

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

виконавчий комітет 

 

6. Строк виконання Програми 2021 - 2025 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 2024 2025 

Всього, у тому числі: 4 433,0 842,0 842,0 908,0 918,0 923,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 4 433,0 842,0 842,0 908,0 918,0 923,0 

8.2. Кошти інших джерел       



2.Загальні положення 

 

Назва: Програма ефективного використання майна комунальної власності                  

Перечинської  територіальної громади на 2021 - 2025роки . (далі Програма). 

 Програму розроблено на підставі вимог ст. 29, 60, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» для вдосконалення управління майном, що 

належить до комунальної власності територіальної громади здійснення 

системного підходу до реалізації завдань державної політики в інтересах 

соціально – економічного розвитку громади. 

Територіальна громада м. Перечин володіє таким майном : 

- житловий фонд; 

- адміністративний будинок КП «Комунальник»; 

- другий поверх будівлі по вул. Суворова; 

- частина будівлі по вул. Червоноармійська, 19; 

- три вбудовані приміщення будинку №7 по вул. Червоноармійській; 

- будівлі колишнього військового містечка № 36 по вул. Червоноармійській 30; 

будівля оранжереї на пл. Незалежності; 

-будівлі гаражів (складів) на пл. Незалежності; 

- будівля по вул.Ужгородська,43. 

Перераховані об’єкти необхідно утримувати у відповідному технічному 

стані та не допускати  їх до руйнації. 

Крім того, на дані будівлі відсутні технічні матеріали та правовстановлюючі 

документи, що унеможливлює здійснення  приватизації даних об’єктів та 

передачі їх в оренду. 

 

3.Мета Програми 

 

Основною метою програми є утримання у відповідному технічному стані 

об’єктів комунальної власності та підвищення ефективності використання 

нерухомого майна територіальної громади міста за рахунок їх відчуження , здачі 

в оренду, залучення інвестицій, кредитних ресурсів, тощо. 

 

4.Завдання Програми 

 

- забезпечити створення конкурентного середовища в приватизаційному, 

орендному секторах майнового кола міської комунальної власності; 

- збільшити кількість виробництва продукції, товарів, робіт, послуг підприємств 

і організацій заснованих на майнові комунальної власності; 

- забезпечити стабільні податкові надходження до міського бюджету; 

- утримання об’єктів комунальної власності у відповідному технічному стані та 

недопущення їх до руйнації. 

 

5.Основні заходи по реалізації Програми 



1. Проведення обстежень об’єктів з метою встановлення реального їх стану, 

проведення ремонтно-відновлювальних робіт  для подальшого залучення 

інвесторів; 

2.Удосконалення системи управління об’єктами комунальної власності 

територіальної громади міста. 

3.Здійснення посиленого контролю за орендарями майна щодо його ефективного 

використання. 

4.Створення конкурентного середовища на ринку приватизації, передачі в 

оренду. 

5.Здійснення заходів щодо надання інформації про об’єкти комунальної 

власності міста. 

6.Здійснення заходів щодо проведення продажу, оренди майна комунальної 

власності, земельних ділянок шляхом проведення аукціону. 

7.Виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомості та земельні 

ділянки, які мають бути продані та передані в оренду на аукціоні. 

8.Проведення ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах комунальної 

власності , з метою утримання їх в належному стані. 

 

6.Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів спрямованих на виконання Програми буде 

здійснюватись в межах видатків  передбачених міським бюджетом на 

відповідний рік та інших джерел, незаборонених чинним законодавством згідно 

додатку 1. 

Обсяг фінансування протягом дії Програми визначається в процесі 

формування бюджету на відповідний фінансовий рік і може коригуватись за 

рішенням сесії з урахуванням виконання загального обсягу заходів міського 

бюджету розвитку. 

  



№

п/

п 

Назва 2021 2022 2023 2024 2025 
Всього в 

тис. грн. 

1

1 

Витрати на виготовлення технічної 

документації на об’єкти нерухомості та 

земельні ділянки, оплата послуг у сфері 

держреєстрації речових прав на 

нерухоме майно, виготовлення свідоцтв 

на право власності та касове 

обслуговування , пов’язане з 

здійсненням оплати і т.д. 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

2

2 

Витрати на заходи щодо проведення 

продажу надання в оренду об’єктів 

нерухомості та земельних ділянок. 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

3

3 

Проведення експертно – грошових 

оцінок земельних ділянок, що підлягає 

продажу відповідно до ст.128 ЗКУ за 

рахунок авансу авансу внесеного 

покупцем земельної ділянки 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

4

4 

Витрати на заходи щодо подання 

інформації про об’єкти комунальної 

власності 

2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 13,0 

5

5 

Витрати на проведення обстежень 

об’єктів з метою встановлення реального 

їх стану та визначення початкової 

вартості об’єктів комунального майна 

для залучення інвесторів та виготовлення 

експертно-грошових оцінок 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

5

6 

Витрати на проведення ремонтно-

відновлювальних робіт на об’єктах 
300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 



комунальної власності , з метою 

утримання їх в належному стані. 

5

7 

Витрати на державну реєстрацію прав та 

їх обтяжень за об’єкти комунальної 

власності, та земельних ділянок 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

5

8 
Демонтаж аварійних будівель та споруд   15,0 15,0 15,0        45,0 

5

10 

Виготовлення та експертиза  проектно-

кошторисної документації на 

реконструкцію та капітальний ремонт 

об’єктів комунального майна 

територіальної громади міста Перечин 

30,0 30,0 30,0 40,0 45,0 175,0 

5

11 

Реконструкція, капітальний та поточний 

ремонти об’єктів комунального майна 

територіальної громади міста Перечин 

300,0 300,0 350,0 350,0 350,0 1 650,0 

 Всього 842,0 842,0 908,0 918,0 923,0 4 433,0 

 

7.Очікувані результати 

 

Реалізація Програми матиме економічний і соціальний ефект : 

1.Зростання дохідної частини міського бюджету за рахунок поступлення коштів від приватизації об’єктів комунальної 

власності, надходжень орендної плати за нерухомість та земельні ділянки міста. 

2.Покращення добробуту населення за рахунок ефективного використання об’єктів комунальної власності міста. 

3.Збереження майна територіальної громади міста в належному технічному стані та недопущення їх руйнації.  

 

3. Організація та контроль за виконанням Програми 

 



Постійні депутатські комісії з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій , та 

постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства. 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                Галина ГАЄВСЬКА 

 



Додаток 21 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма поводження з безпритульними тваринами на території 

Перечинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Інспектор по контролю за благоустроєм 

відділу архітектури, містобудування, житлово-

комунального господарства, транспорту та 

благоустрою Перечинської міської ради 

2. Розробник Програми Інспектор по контролю за благоустроєм 

відділу архітектури, містобудування, житлово-

комунального господарства, транспорту та 

благоустрою Перечинської міської ради 

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської 

області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської 

області , спеціалізовані підприємства, 

громадські організації . 

6. Строк виконання Програми 2021 - 2025 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 2024 2025 

Всього, у тому числі: 74,9 10,3 10,8 11,2 19,8 22,8 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 74,9 10,3 10,8 11,2 19,8 22,8 

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

 

  



2. Загальні положення 

 

Назва: «Програма поводження з безпритульними тваринами на території 

Перечинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (далі 

Програма). 

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

самоврядування в Україні»,Закону України  «Про захист тварин від жорстокого 

поводження», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» та інших нормативно-правових актів. 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у 

сфері поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності 

на території Перечинської територіальної громади. 

Необхідність розроблення Програми викликана перебуванням великої 

кількості безпритульних тварин на території територіальної громади, що у 

свою чергу призводить до погіршення його санітарно-епідеміологічного та 

екологічного стану, якості життя мешканців і гостей міста, загибелі тварин та 

жорстокого поводження з ними. 

Основними причинами появи безпритульних тварин на вулицях 

територіальної громади  є: 

- низький рівень культури населення щодо поводження з домашніми 

тваринами; 

- недостатня робота з власниками тварин, у тому числі в 

адміністративно-правовому полі, і допомога в біостерилізації для запобігання 

появі небажаного потомства; 

- недосконала система пошуку загублених тварин; 

- відсутність притулків. 

Програмою передбачено створення ефективного механізму взаємодії 

виконавчих органів Перечинської міської ради, відповідних служб, установ, 

комунальних підприємств, громадських організацій та фізичних осіб щодо 

регулювання кількості безпритульних тварин на основі гуманного 

поводження та відповідального ставлення до них. 

 

3.Мета Програми 

 

Основною метою Програми є зменшення кількості безпритульних 

тварин гуманними методами, забезпечення їх комфортного співіснування 

поряд з людиною та утвердження в суспільстві гуманного ставлення до 

тварин. 

 

4.Завдання Програми 

 

Для досягнення поставленої мети передбачається виконання 

наступних завдань: 

- розроблення і впровадження системи масової біостерилізації, щеплення, 

профілактичних обробок та лікування безпритульних тварин; 

- розроблення і впровадження заходів щодо підтримки супроводу 

безпритульних тварин протягом усього їхнього життя; 



- розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів 

стосовно гуманного поводження з безпритульними та домашніми тваринами, 

влаштування безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх 

тварин тощо. 

 

5. Основні заходи по реалізації Програми 

 

До основних заходів по реалізації Програми відносяться: 

- дотримання Правил утримання домашніх тварин на території 

Перечинської територіальної громади.; 

- визначення виконавця, який буде здійснювати відлов безпритульних 

тварин та доставку їх до установ ветеринарної медицини для біостерилізації або 

в притулки для біостерилізації безпритульних тварин утримання виловлених 

тварин, гуманної евтаназії; 

- здійснення установами ветеринарної медицини біостерилізації 

безпритульних тварин або притулками для безпритульних тварин - 

біостерилізації, утримання виловлених тварин, гуманної евтаназії;  

- розробка проектів та створення територій і майданчиків для вигулу 

домашніх тварин. 

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

 

 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних призначень, 

передбачених міським бюджетом та інших джерел, незаборонених чинним 

законодавством. 

№

п/

п 

Назва 2021 2022 2023 2024 2025 

 

   Всього 

1

1 

Залучення до вилову 

та транспортування 

бродячих тварин 

спеціалізованого 

підприємства 

2,9 3,0 3,2 

 

5,5 6,5 21,1 

2

2 

Біостерилізація 

бродячих тварин 

спеціалізованим 

підприємством 

6,0 6,2 6,3 12,0 13,1 43,6 

3

3 

Реєстрація бродячих 

тварин 

0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 2,1 

4

4 

Евтаназія 

(умертвіння) 

бродячих тварин 

1,2 1,3 1,4 1,8 2,4 8,1 

6 Усього: 10,3 10,8 11,2 19,8 22,8 74,9 



7.Очікувані результати 

 

Виконання комплексу заходів у сфері поводження з домашніми та 

іншими тваринами : 

- зменшення потенційної кількості безпритульних тварин, покращення 

благоустрою територіальної громади; 

- зменшення рівня забруднення територій територіальної громади 

відходами життєдіяльності тварин; 

- поліпшення епізоотичного, санітарно-епідемічного, екологічного та 

санітарного стану міста; 

- сприяння свідомого ставлення громадян до існуючих проблем у сфері 

утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами; 

- сформування у  підростаючого покоління етичне ставлення до 

тварин; 

 

8. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Щорічний контроль за виконанням Програми здійснює постійна 

депутатська комісія  міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства та інспектор по 

контролю за благоустроєм відділу архітектури, містобудування, житлово-

комунального господарства, транспорту та благоустрою Перечинської міської 

ради. 

До виконання Програми можуть в установленому порядку залучатися 

спеціалізовані підприємства, громадські організації та мешканці 

Перечинської територіальної громади. 

 

 

 

Секретар міської ради     Галина ГАЄВСЬКА 

  



Додаток 22 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма 

поводження з твердими побутовими відходами 

на території населених пунктів Перечинської  територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

 

1.Паспорт Програми 

 

  

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області 

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада, КП «Комунальник» 

 

6. Строк виконання Програми 2021 - 2025 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми (для комплексних 

програм) 

Фінансування Програми проводиться за рахунок 

коштів місцевого бюджету та субвенцій з 

державного бюджету 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

Всього 

тис. 

     грн. 

у тому числі, за роками тис.грн.  

2021 2022 2023 2024 2025 

Всього, у тому числі: 5 855,0 1 005,0 1 205,0 1 205,0 1217,0 1223,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 5 855,0 1 005,0 1 205,0 1 205,0 1217,0 1223,0 

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



2.Загальні положення 

 

Назва: Програма поводження з твердими побутовими відходами на 

території населених пунктів Перечинської  територіальної громади на 2020-

2025 роки (далі Програма). 

Підстава для розроблення: Програма  розроблена відповідно до Постанови 

КМУ від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з 

поводження з твердими побутовими відходами» ( в редакції постанови КМУ від 

1.05.2019 року № 1070-2008-п). 

 

3.Мета Програми 

 

Основною метою Програми є координація дій всіх суб’єктів 

господарювання та активізація населення Перечинської територіальної громади 

для забезпечення реалізації загальнодержавної Програми поводження з твердими 

побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на 

підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на 

навколишнє природне середовище і здоров’я людей 

 

4.Завдання Програми 

 

Основними завданнями є: 

- реформування системи санітарного очищення; 

-організація 100 % збирання та вивезення ТПВ від багатоповерхових  

будинків, будинків приватного сектору, підприємств, організацій та установ  

- спів фінансування об’єктів інфраструктури, поводження з твердими 

побутовими відходами відповідно до Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад»; 

- посилення контролю та проведення робіт по упорядкуванню стихійних 

сміттєзвалищ побутових відходів для запобігання шкідливого впливу на 

довкілля та здоров’я людей; 

- впровадження нових сучасних високоефективних методів збирання, 

перевезення та зберігання ТПВ; 

- зменшення обсягів утворення відходів, їх переробка; 

- збільшення використання ресурсоцінних компонентів ТПВ; 

- впровадження новітніх технологій і сучасних та ефективних засобів 

механізації; 

- врегулювання тарифів та підвищення рентабельності і ефективності 

виробничої діяльності; 

- покращення якості і розширення обсягів надання послуг; 

- впровадження системи моніторингу поводження з ТПВ та покращення 

обліку і звітності; 

- зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров’я населення. 

 

5. Основні заходи по реалізації Програми: 

- ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території; 

- облаштування контейнерних майданчиків; 



- оновлення контейнерного господарства; 

- виділення земельних ділянок для сортування сміття; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на розширення 

земельних ділянок для сортування сміття; 

- впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ. 

 

6.Заходи та фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету 

та субвенцій з державного бюджету. 

 

№

п/

п 

Назва 2021 2022 2023 2024 2025 

Всьог

о в 

тис. 

грн. 

2

1 

Ліквідувати всі 

несанкціоновані 

сміттєзвалища ТПВ на 

території населених 

пунктів Перечинської  

територыальної громади 

30,0 30,0 30,0 35,0 40,0 165,0 

3

2 

Заходи  щодо 100 % 

охоплення вивезенням 

ТПВ від багатоповерхових  

будинків, будинків 

приватного сектору, 

підприємств, організацій 

та установ 

10.0 10,0 10,0 15,0 15,0 60,0 

4

3 

Заходи спів фінансування 

об’єктів інфраструктури, 

поводження з твердими 

побутовими відходами 

відповідно до Закону 

України «Про 

співробітництво 

територіальних громад» 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750.0 

5

4 

Забезпечити своєчасну та 

ефективну роботу по 

збиранню та вивезенню 

ТПВ з територій зон 

відпочинку 

5,0 5,0 5,0 7, 8,0 30,0 

5

5 

Через засоби масової 

інформації проводити 

роз’яснювальну роботу 

щодо правил поводження з 

ТПВ та закупити 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 



попереджувальні 

таблички, наліпки, флаєри 

5

6 

Впровадити новітні 

технології, закупити 

сучасні та ефективні 

засоби механізації: 

- облаштувати контейнерні 

майданчики для збору 

ТПВ; 

- закупити контейнери та 

бачки для роздільного 

збору ТПВ 

- закупити спец автомобіль 

для вивозу ТПВ  

- закупити сортувальну 

лінію  для сортування ТПВ 

800,0 1 000,0 1 000,0 1000,0 1000,0 4800,0 

 Всього 1005,0 1205,0 1205,0 1217,0 1223,0 5855,0 

 

7.Очікувані результати 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне 

середовище; 

- зменшити обсяги побутових відходів; 

- перетворити сферу поводження з ТПВ на най рентабельнішу галузь 

комунального господарства. 

Оснащення комунального підприємства сучасним обладнанням дозволить 

зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ та покращити екологічний 

стан населених пунктів Перечинської  територіальної громади та довкілля в 

цілому. 

 

8.Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Постійні депутатські комісії з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій , та постійна комісія з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства 

 

Секретар міської ради     Галина ГАЄВСЬКА 

 

  



 

Додаток 23 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

 

Програма соціально-економічного розвитку  

Перечинської міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки 

 

1. Паспорт Програми 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області  

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області, суб'єкти 

господарювання (за згодою) 

6. Строк виконання Програми 2021 - 2025 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

(для комплексних програм) 

Місцеві бюджети; державний бюджет; кошти МТД; інші джерела, 

незаборонені законодавством 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

Всього, 

тис. грн 

у тому числі, за роками, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

Всього, у тому числі: 380499,447 

 
12006,802 

 
54018,884 

 
116405,983 

 
93331,107 

 

104736,67

1 

 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 

      

8.2. Кошти інших джерел 
    

  

        

 

2. Загальні положення 

Назва: «Програма соціально-економічного розвитку Перечинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (далі Програма). 

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

самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання громад», закону 

України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», постанова Кабінету Міністрів України від 

26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної 

декларації та державного бюджету» (зі змінами),  та від 29.07.2020 №671 «Про 

схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 

роки», наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 30 березня 2016 року N 75 «Про 



затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації 

прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку 

об'єднаної територіальної громади», Державна стратегія регіонального 

розвитку на період до 2027 року, Стратегія розвитку Закарпатської області на 

період до 2027 року, Стратегія розвитку Перечинської ТГ на період до 2025 

року, а також нормативні акти з питань економічної та регіональної політики. 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень Перечинської 

міської ради у сфері соціально-економічного розвитку Перечинської міської 

територіальної громади. 

 

3. Мета Програми 

 

Сформувати пріоритетні напрями розвитку Перечинської міської 

територіальної громади в соціально-економічній сфері на 2021-2025 роки 

шляхом визначення основних заходів, які заплановано реалізувати для 

покращення умов проживання жителів на території громади, а також для 

підвищення спроможності громади, її динамічного та збалансованого розвитку, 

підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. 
 

4. Завдання Програми 

 

1. Забезпечення доступу населення до питної води, мережі водовідведення 

та очищення каналізаційних стоків. 

2. Розвиток людського потенціалу. 

3. Розвиток інфраструктури закладів освіти, охорони здоровя’я, культури, 

туризму та соціального захисту. 

4. Розвиток сфери житлово-комунального господарства, транспортного 

сполучення та покращення благоустрою населених пунктів громади. 

5. Захист навколишнього середовища, в тому числі впровадження заходів 

щодо поводження з твердими побутовими та промисловими відходами на 

території громади 

6. Забезпечення доступності маломобільних груп населення та осіб з 

обмеженими фізичними можливостями до закладів всіх форм 

господарювання територіальної громади. 

7. Сприяння підвищенню енергоефективності та енергозбереження будівель 

комунальної власності громади. 

 

5.Основні заходи по реалізації Програми 

 

1.1. Будівництво нових та реконструкція, капітальний ремонт, поточний 

ремонт діючих мереж централізованого водопостачання та 

водовідведення (стічна та дощова каналізація). 

1.2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та поточний ремонт 

очисних споруд. 

 



2.1.  Створення умов для діяльності громадських організацій, спортивних  

клубів та федерацій, колективів художньої самодіяльності. 

2.2.   Покращення якості соціальних послуг. 

3.1.  Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та поточний ремонт 

закладів освіти, охорони здоровя’я, культури, туризму та соціального 

захисту. 

3.2.  Оновлення (придбання) матеріально-технічної бази закладів освіти,    

охорони здоровя’я, культури, туризму та соціального захисту. 

3.3.  Забезпечення участі в заходах щрдр підвищення рівня кваліфікації 

цільових груп бюджетної сфери 

3.4.    Впровадження інструменту міжмуніципального співробітництва в 

сфері освіти, охорони здоровя’я, культури, туризму та соціального 

захисту. 

 

4.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт доріг 

та вулиць комунальної форми власності. 

4.2. Реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт житлового фонду 

міської територіальної громади. 

4.3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт 

мереж вуличного освітлення 

4.4. Благоустрій прибудинкових територій у громаді. 

4.5. Покращення матеріально-фінансового забезпечення комунальних 

підприємств. 

4.6. Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 

4.7. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт 

автобусних зупинок. 

 

5.1. Впровадження інструменту міжмуніципального співробітництва в сфері 

поводження з твердими побутовими та промисловими відходами. 

5.2. Будівництво майданчиків для роздільного збору твердих побутових 

відходів. 

5.3. Придбання спецтехніки та спец обладнання в сфері поводження з 

твердими побутовими відходами. 

5.4. Очищення та поглиблення потічків. 

5.5. Укріплення берегів потічків. 

5.6. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ. 

5.7. Регулювання русел потічків у населених пунктах територіальної 

громади. 

 

6.1. Облаштування пандусами будівель та споруд всіх форм власності у 

громаді. 

6.2. Придбання спеціалізованого транспорту для перевезень мало мобільних 

груп населення та осіб з обмеженими фізичними можливостями. 



 

7.1. Проведення енергоаудиту всіх будівель та споруд бюджетної сфери 

територіальної громади.  

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених міським бюджетом та інших джерел, незаборонених 

чинним законодавством 
 

№

п/п 
Назва 

2021 

тис.грн. 

2022 

тис.грн. 

2023 

тис.грн. 

2024 

тис.грн. 

2025 

тис.грн. 

Всього 

тис.грн. 

1

1 

Співфінансування 

інвестиційного 

проєкту «Culture 

spaces 4 event 

tourism» 

Програми 

транскордонного 

співробітництва 

HUSKROUA 

250,0 188,4 - - - 438,4 

2

2 

Співфінансування 

інвестиційного 

проєкту Culture 

connects us 

Програми 

транскордонного 

співробітництва 

HUSKROUA 

100,0 72,8 - - - 172,8 

3

3 

Співфінансування 

інвестиційного 

проєкту 

Revitalizing sacral 

historical heritage 

Програми 

транскордонного 

співробітництва 

HUSKROUA 

250,0 178,8 - - - 428,8 

4

4 

Співфінансування 

проєкту 

«Сакральна 

спадщина 

Перечинської 

громади» 

1260,0 - - - - 1260,0 

5

5 

Співфінансування 

проєкту 

«Покращення 

соціально-

побутових умов 

проживання 

жителів 

вул.Толстого в 

м.Перечин» 

1089,0 - - - - 1089,0 



6

6 

Проведення 

культурного 

форуму в рамках 

реалізації проєкту 

«ЕТНОТУР: 

пізнай культуру 

транскордонних 

регіонів Польщі 

та України» 

(Програма ТКС 

ПБУ 2014-2020) 

156,8 - - - - 156,8 

7

7 

Будівництво 

оглядового 

майданчика в 

м.Перечин  

- - 800,546 - - 800,546 

8

8 

Капітальний 

ремонт ділянки 

вул.І.Франка (від 

вул.Ужгородської 

до хреста(Хресна 

дорога) в 

м.Перечин)  

- - 6577,627 - - 6577,627 

9

9 

Будівництво 

водогону по 

вул.Толстого, 

м.Перечин  

       - 800,0 1056,38 - - 1856,38 

1

10 

Капітальний 

ремонт 

приміщень 

адмінбудівлі 

Сімерківської 

сільської ради 

с.Сімерки 

вул.Центральна, 

125. Коригування  

403,333 - - - - 403,333 

1

11 

Капітальний 

ремонт 

пл.Незалежності в 

м.Перечин, 

Закарпатської 

області 

1890,399 1542,713 - - - 3433,112 

1

12 

Реконструкція 

тротуару вздовж 

вул.Ужанська 

(Червоноармійськ

а) км 0+468 – км 

1+242,5 м.Перечи, 

Закарпатська 

область  

100,0 300,0 354,908 - - 754,908 

1

13 

Реконструкція 

тротуару вздовж 

вул.Ужанська 

(Червоноармійськ

а) км 0+000 – км 

100,0 300,0 327,32 - - 727,320 



0+449 м.Перечи, 

Закарпатська 

область  

1

14 

Капітальний 

ремонт будівлі 

клубу «Яслище» 

(другий поверх) в 

м.Перечин по вул. 

Суворова,8  

- - 445,155 - - 445,155 

1

15 

Будівництво 

автобусної 

зупинки в 

мікрорайоні 

«Яслище» в 

м.Перечин  

- - 179,026 - - 179,026 

1

16 

Капітальний 

ремонт вулиці 

Маяковського в 

м.Перечин  

- - - 2500,00 2500,00 5000,00 

1

17 

Реконструкція 

дитячого 

фізкультурно-

оздоровчого 

майданчика в 

с.Сімер, 

Перечинського 

району, 

Закарпатської 

області  

- - 469,8 - - 469,800 

1

18 

Капітальний 

ремонт даху 

будівлі №1 

пл.Незалежності, 

м.Перечин  

100,0 400,0 497,609 - - 997,609 

2

19 

Капітальний 

ремонт даху 

будинку культури 

по вул.Миру, 54 в 

с.Зарічово, 

Перечинського 

району, 

Закарпатської 

області  

- - 1106,766 - - 1106,766 

2

20 

Капітальний 

ремонт вулиці 

Горького в 

с.Зарічово  

- 1604,532 - - - 1604,532 

2

21 

Капітальний 

ремонт дороги 

Сімер-Сімерки км 

0+000 – 7+800  

1000,0 11000,0 15936,682 - - 27936,682 

2

22 

Капітальний 

ремонт будинку 

культури по 

- - 3420,066 - - 3420,066 



заходах 

енергозбереження 

по вул.Миру, 54 в 

с.Зарічово, 

Перечинського 

району, 

Закарпатської 

області  

2

23 

Капітальний 

ремонт ділянки 

дороги 

вул.І.Бабича від 

буд.50 – 

Лавандова гора – 

вул.Гуменська в 

м.Перечин  

200,0 749,905 1000,0 - - 1949,905 

2

24 

Капітальний 

ремонт 

вул.Суворова в 

с.Зарічово 

Перечинського 

району 

Закарпатської 

області  

200,0 600,0 1045,005 - - 1845,005 

2

25 

Капітальний 

ремонт вулиць 

Підгірянки, 

Бокшая, 

Монастирська в 

с.Зарічово 

Перечинського 

району  

500,0 3000,0 3352,171 - - 6852,171 

2

26 

Капітальний 

ремонт елементів 

благоустрою 

території КЗ 

«Краєзнавчий 

музей міста 

Перечин» по 

вул.Ужанська, 7 в 

м.Перечин 

Закарпатської 

області  

- 1154,767 - - - 1154,767 

2

27 

Будівництво 

спортивного 

майданчика по 

вул.Центральна, 

125 с.Сімерки 

(проектні роботи) 

54,1 - - - - 54,1 

3

28 

Відновлення 

дитячого 

фізкультурно-

оздоровчого 

майданчика по 

468,950 - - - - 468,950 



вул.М.Підгірянки,

10 в м.Перечин 

3

29  

Будівництво 

спортивного 

майданчика зі 

штучним 

покриттям по 

вулиці 

М.Підгірянки, 10 

в м.Перечин 

1603,124 - - - - 1603,124 

3

30 

Капітальний 

ремонт даху 

Сімерської 

гімназії 

Перечинської 

міської ради 

Закарпатської 

області по 

вул.Карпатська, 

79 в с.Сімер 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області (в 

т.ч.проектні 

роботи) 

1529,0 1348,737 - - - 2877,737 

3

31 

Капітальний 

ремонт по заміні 

віконних та 

дверних 

конструкцій Філії 

початкова школа 

Зарічівської 

гімназії 

Перечинської 

міської ради 

Закарпатської 

області по 

вул.Шевченка, 4 

А в с.Зарічово 

Ужгородського 

району (в т.ч. 

проектні роботи) 

- 1519,053 - - - 1519,053 

3

32 

Виготовлення та 

експертиза  

робочого проекту 

на «Капітальний 

ремонт системи 

опалення будівлі 

будинку культури 

і дозвілля по вул. 

Ужгородська,20 в 

м.Перечин 

Ужгородського 

20,181 - - - - 20,181 



району 

Закарпатської 

області» 

3

33 

Виготовлення та 

експертиза  

робочого проекту 

на "Влаштування  

автоматичної 

пожежної 

сигналізації в 

будівлі будинку 

культури і 

дозвілля  по 

вул.Ужгородська,

20 в м.Перечин 

Ужгородського 

району" 

36,06 - - - - 36,06 

3

34 

Виготовлення та 

експертиза  

робочого проєкту 

на «Капітальний 

ремонт 

електрощитового 

обладнання в 

будівлі будинку 

культури і 

дозвілля по вул. 

Ужгородська,20 в 

м.Перечин 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області» 

9,095 - - - - 9,095 

3

35 

Капітальний 

ремонт будівлі 

Перечинської 

ЦРЛ (заміна вікон 

та дверей) в м. 

Перечин 

686,76 340,546 - - - 1027,306 

3

36 

капітальний 

ремонт даху в 

адмінбудинку 

Переч. м/р. в 

м.Перечин, 

пл.Народна,16  

- 1870,00 140,445 - - 2010,445 

3

37 

придбання 

обладнання для 

системи опалення 

в адмінбудинку 

с.Сімерки 

- 70,0 - - - 70,0 

4

38 

Капітальний 

ремонт будівлі 

Перечинської 

міської ради в 

- 49,0 - - - 49,0 



с.Зарічево, 

вул.Миру, 52 

(проектні роботи - 

виготовлення та 

експертиза ПКД ) 

4

39 

Засоби насосного, 

електричного 

обладнання, 

забезпечення 

аварійно-

рятувальних 

робіт, 

матеріальних 

засобів для 

відновлення 

інфраструктури, 

підтримання 

життєзабезпеченн

я населення; 

засоби першої 

необхідності, 

майно 

соціального 

характеру, 

пожежної 

безпеки, 

проведення 

евакуаційних 

заходів, тощо 

3110 

- 200,0 50,0 - - 250,0 

4

40 

Забезпечення 

функціонування 

підприємств, 

установ та 

організацій, що 

виробляють, 

виконують та/або 

надають житлово-

комунальні 

послуги 

- 903,916 - - - 903,916 

41 
Придбання 

сміттєвоза 
- 3000,0 - - - 3000,0 

4

42 

Будівництво  

каналізації по 

вул.Духновича в 

м.Перечин 

(проектні роботи - 

виготовлення та 

експертизу ПКД) 

- 49,0 - - - 49,0 

4

43 

Будівництво  

спортивного 

майданчика в 

с.Ворочево, 

вул.Центральна 

- 49,0 - - - 49,0 



(проектні роботи - 

виготовлення та 

експертизу ПКД) 

4

44 

Виготовлення 

містобудівної 

документації 

- 20,0 - - - 20,0 

4

45 

Будівництво 

спортивного 

майданчика зі 

штучним 

покриттям по 

вулиці с. 

Підгірянки, 10 в 

м.Перечин (в.т.ч. 

технагляд - 1 000 

грн за рахунок 

коштів МБ) 

- 64,525 - - - 64,525 

4

46 

Проведення 

експертної 

грошової оцінки 

земельної 

ділянки, що 

підлягає продажу 

за рахунок авансу, 

внесеного 

покупцем 

земельної ділянки 

2281 

- 19,894 - - - 19,894 

47 
придбання 

автотранспорту  
- 2000,0 - - - 2000,0 

48 

придбання ТМЦ 

капітального 

характеру  

- 800,0 - - - 800,0 

 49 
Придбання 

модулю 
- 12,6 - - - 12,6 

5

50 

Капітальний 

ремонт 

спортивного залу 

філії опорного 

закладу 

Початкова школа 

Перечинського 

ліцею 

Перечинської 

міської ради 

Закарпатської 

області по 

вул.Ужанська, 9 в 

м.Перечин 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області 

- 1522, 411 - - - 1522,411 



5

51 

Придбання 

біотуалетів для 

бомбосховищ 

- 40,0 - - - 40,0 

5

52 

Придбання 

інвентарю та 

обладнання 

(піаніно, 

масажного столу, 

інтерактивної 

дошки, 

тренажеру) 

- 122,820 - - - 
122,820 

 

53 

капітальний 

ремонт будівлі 

стоматологічного 

відділення 

Перечинської 

лікарні в 

м.Перечин, 

вул.Ужанська, 8, 

Коригування 

- 2155,53 - - - 2155,53 

54 

Проектні роботи 

по Реконструкції 

корпусу 

поліклініки під 

амбулаторію 

загальної 

практики сімейної 

медициниза 

адресою 

м.Перечин 

вул.Ужанська, 8 

- 170,0 - - - 170,0 

55 

Реконструкції 

корпусу 

поліклініки під 

амбулаторію 

загальної 

практики сімейної 

медициниза 

адресою 

м.Перечин 

вул.Ужанська, 8 

- - 6000,00 6000,00 - 12000,00 

56 

Реконструкція 

господарського 

корпусу під 

дитяче відділення 

КНП 

"Перечинська 

лікарня" 

Перечинської 

міської ради за 

адресою 

м.Перечин 

вул.Ужанська, 8 

- 5000,0 3649,398 - - 8649,398 



57 

Проектні роботи 

по реконструкції 

гінекологічного 

відділення під під 

терапевтичне 

відділення КНП 

"Перечинська 

лікарня" 

Перечинської 

міської ради за 

адресою 

м.Перечин 

вул.Ужанська, 8  

- 89,03 - - - 89,03 

58 

Реконструкція 

гінекологічного 

відділення під під 

терапевтичне 

відділення КНП 

"Перечинська 

лікарня" 

Перечинської 

міської ради за 

адресою 

м.Перечин 

вул.Ужанська, 8 

- - 7000,00 5000,00 3036,671 15036,671 

5

59 

Капітальний 

ремонт системи 

опалення та 

часткова заміна 

вікон 

терапевтичного 

корпусу КНП 

«Перечинська 

лікарня» 

Перечинської 

міської ради в 

м.Перечин, 

вул.Садова, 59» 

- 4000,0 3348,224 - - 7348,224 

60 

Співфінансування 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації по 

будівництву 

сміттєсортувально

го заводу на 

території 

Полянської 

сільської ради 

- 55,180 - - - 55,180 

61 

Влаштування 

автоматичної 

пожежної 

сигналізації, 

пожежне 

- - 1243,347 - - 1243,347 



спостереження, 

система 

керування 

евакуюванням 

людей, 

переговорний 

комплекс у 

будівлі культури і 

дозвілля по 

вул.Ужгородська, 

20 в м.Перечин, 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області 

62 

Аварійно-

відновлювальні 

роботи 

(капітальний 

ремонт) вулиці 

Толстого в 

м.Перечин 

- 5032,00 405,508 - - 5437,508 

63 

Капітальний 

ремонт будівлі 

Перечинської 

міської ради за 

адресою: 

м.Перечин, 

вул.Ужгородська, 

91 

- 1623,725 - - - 1623,725 

64 

Капітальний 

ремонт по заміні 

віконних 

конструкцій на 

енергозберігаючі 

Сімерської 

гімназії 

Перечинської 

міської ради 

Закарпатської 

області за 

адресою: 

вул.Карпатська, 

79, с.Сімер, 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області 

- - - 1531,107 - 1531,107 

65 

Реконструкція 

котельні КНП 

«Перечинська 

лікарня» 

- - - 2500,00 2500,00 5000,00 

66 
Капітальний 

ремонт даху 
- - - 5000,00 2000,00 7000,00 



Зарічівської 

гімназії за 

адресою 

с.Зарічово, 

вул.Шевченка, 4А 

67 

Капітальний 

ремонт даху ДНЗ 

«Теремок» в 

м.Перечин 

- - 1000,00 2000,00 2000,00 5000,00 

68 

Капітальний 

ремонт даху 

ДЮСШ в 

м.Перечин 

- - - 3000,00 2000,00 5000,00 

69 

Будівництво 

котельні 

Зарічівської 

гімназії 

- - - 1500,00 1500,00 3000,00 

70 

Будівництво 

спортивного 

майданчика у 

с.Сімерки 

- - 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

71 

Будівництво 

спортивного 

майданчика у 

с.Ворочово 

- - 1000,00 1000,00 - 2000,00 

72 

Капітальний 

ремонт вул. 

Василя Герича в 

м.Перечин 

- - 1000,00 1500,00 2500,00 5000,00 

73 

Капітальний 

ремонт будівлі 

колишнього 

музею 

М.Підгірянки в 

с.Зарічово 

- - 3000,00 2000,00 - 5000,00 

74 

Будівництво 

каналізаційної 

мережі вулиць 

Духновича та 

Шевченка в 

м.Перечин 

- - 2000,00 2000,00 3000,00 7000,00 

75 

Капітальний 

ремонт вулиці 

Духновича в 

м.Перечин 

- - 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

76 

Реконструкція 

системи 

централізованого 

водопостачання в 

м.Перечин 

- - 5000,00 5000,00 10000,00 20 000,00 

77 

Капітальний 

ремонт 

вул.Ворочівська, 

с.Ворочово 

- - - - 1000,00 1000,00 



78 

Капітальний 

ремонт 

вул.Патріотів, 

с.Ворочово 

- - 300,00 300,00 200,00 800,00 

79 

Капітальний 

ремонт 

вул.Підгірна, 

с.Ворочово 

- - 500,00 500,00 500,00 1500,00 

80 

Виготовлення 

ПКД 

«Реконструкція 

каналізаційно-

очисних споруд» 

м.Перечин 

- - 2200,00 - - 2200,00 

81 

Реконструкція 

каналізаційно-

очисних споруд в 

м.Перечин 

- - 40000,00 50000,00 70000,00 160 000,00 

 
 

ВСЬОГО: 
12006,802 54018,884 116405,983 93331,107 104736,671 380499,447 

  

7. Очікувані результати 

 

Розв’язання економічних, соціальних та  екологічних проблем 

територіальної громади. Залучення інвестицій в економіку ТГ для створення 

нових виробництв і додаткових робочих місць. Покращення функціонування 

житлово-комунальної інфраструктури та поліпшення надання житлово-

комунальних послуг. Координація зусиль міської ради і виконкому, депутатів 

міської ради і виконавчого апарату, керівників комунальних підприємств і 

установ у вирішенні першочергових завдань та покращення співпраці з 

громадськістю, мешканцями ТГ у розвитку об’єднаної територіальної громади. 

 

8. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Організацію та контроль за виконанням програми здійснює постійна 

комісія з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (голова Кравець В.В.). 

 

 

Секретар міської ради                                                       Галина ГАЄВСЬКА 

 

 

  



Додаток 24 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

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 – 2025 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 

ОТГ, 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  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 територіальної громади та відновлення матеріально-

технічної бази Комунального некомерційного підприємства «Перечинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2025 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 

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 2021-2025 роки 

Назва 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 2021-2025 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  територіальної громади. 

Терміни 

реалізації 

Програми 

Протягом трьох років (2021-2025 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 

8000,0 (вісім мільйонів гривень) 

  Секретар міської ради                                                       Галина ГАЄВСЬКА  

 



Додаток 2 

до Програми 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Програми 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 2021-2025 роки 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

для виконання Програми 

Роки виконання  Всього витрат на виконання Програми,  

тис. гривень 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 – 2025 роки 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів всього, у 

тому числі: 

710 1485 1695 2005 2105 8000 

Міський бюджет  710 1485 1695 2005 2105 8000 

 

  Секретар міської ради                                                                                                                         Галина ГАЄВСЬКА



                                                                                                                       Додаток  

                                                                                                          до Програми  

 

Обсяги фінансування Програми 

 

 
№

 

з/

п 

Найменуван

ня заходів 

Виконавец

ь 

Термін 

викона

ння 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні  щорічні 

обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн. 
Очікувані 

результати 
202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

1 Придбання 

медичного 

інвентаря, 

виробів 

медичного 

призначення

, медичного 

обладнання, 

витратних 

матеріалів 

для надання 

медичної 

допомоги 

мешканцям 

КНП 

«Перечинс

ький 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

 

Міський 

бюджет 

150 400 400 400 400 

Створення 

умов для 

своєчасног

о надання 

медичної 

допомоги 

та 

покращенн

я 

діяльності 

лікувальног

о закладу 

2. Проведення 

поточного, 

капітального 

ремонту, 

реконструкц

ії приміщень 

амбулаторій 

загальної 

практики 

сімейної 

медицини та 

фельдшерсь

ко-

акушерськог

о пункту  

КНП 

«Перечинс

ький 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Міський 

бюджет 

200 350 350 200 200 

Створення 

та 

підтриманн

я 

комфортни

х умов для 

перебуванн

я пацієнтів 

і громадян 

у 

лікувальни

х закладах 

3. Придбання 

меблів для  

КНП 

«Перечинсь

кий 

ЦПСМСД»  

КНП 

«Перечинс

ький 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Міський 

бюджет 

50 50 50 50 50 Створення 

комфортни

х умов  для 

роботи 

працівників 

закладу 

4. Підвищення 

кваліфікації 

лікарів,меди

чних сестер 

КНП 

«Перечинс

ький 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Міський 

бюджет 

10 25 25 25 25 Підвищенн

я 

кваліфікаці

ї та 

перепідгот



овка 

педіатрів, 

лікарів-

терапевтів 

5. Впроваджен

ня 

механізму 

реалізації 

права 

пацієнтів 

вільно 

обирати 

лікаря 

ПМСД та 

замінювати 

його в 

порядку 

визначеному 

чинним 

законодавст

вом 

КНП 

«Перечинс

ький 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Додатков

ого 

фінансува

ння не 

потребує 

 

0 0 0 0 0 

Створення 

та 

підтриманн

я 

комфортни

х умов для 

обслуговув

ання 

пацієнтів і 

громадян. 

Покращенн

я 

ефективнос

ті, 

своєчаснос

ті і якості 

медичної 

допомоги. 

6. Запровадже

ння системи 

індикаторів 

якості 

медичних 

послуг, що 

надають на 

первинному 

рівні 

КНП 

«Перечинс

ький 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Додатков

ого 

фінансува

ння не 

потребує 

 

0 0 0 0 0 

7. Стимулююч

і виплати 

медичним 

працівникам 

КНП 

«Перечинс

ький 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Міський 

бюджет 

80 200 200 200 200 Підвищити 

мотивацію 

молодих 

спеціалісті

в, лікарів,  

створення 

сприятливи

х і 

комфортни

х умов для 

їх 

проживанн

я в місті 

8. Забезпеченн

я 

комп’ютерн

ою технікою 

Центру 

ПМСД та 

підтримання 

комп’ютерн

ої мережі, 

КНП 

«Перечинс

ький 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Міський 

бюджет 

70 90 20 30 30 Покращенн

я 

ефективнос

ті, 

своєчаснос

ті і якості 

медичної 

допомоги, 

надійного і 



забезпеченн

я доступу до 

мережі 

Інтернет, 

підтримка 

електронних 

реєстрів та 

телемедично

го 

консультува

ння 

оперативно

го 

управління 

інформаціє

ю, 

впровадже

ння 

новітніх 

технологій 

в медичну 

практику 

9. Придбання 

засобів 

цивільного 

захисту, 

захисного 

медичного 

обладнання, 

матеріалів 

для 

здійснення 

заходів з 

ліквідації 

наслідків 

медико-

біологічної 

надзвичайно

ї ситуації 

природного 

характеру, 

пов’язаної з 

поширенням 

на території 

України 

гострої 

корона-

вірусної 

хвороби CO

VID-19 

КНП 

«Перечинс

ький 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Міський 

бюджет 

150 150 150 150 150 

Створення 

умов для 

захисту 

медичного 

персоналу, 

своєчасног

о надання 

медичної 

допомоги 

та 

покращенн

я 

діяльності 

лікувальног

о закладу 

1

0 

Придбання 

предметів 

довгостроко

вого 

використанн

я 
КНП 

«Перечинс

ький 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Міський 

бюджет 

 150 250 250 250 Створення 

умов для 

захисту 

медичного 

персоналу, 

своєчасног

о та 

безперервн

ого 

надання 

медичної 

допомоги 

та 



покращенн

я 

діяльності 

лікувальног

о закладу 

1

1 

Придбання 

товаро-

матеріальни

х цінностей 

(паливно-

мастильних 

матеріалів) 

КНП 

«Перечинс

ький 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Міський 

бюджет 

 70 100 100 100 Створення 

умов для 

захисту 

медичного 

персоналу, 

своєчасног

о та 

безперервн

ого 

надання 

медичної 

допомоги 

та 

покращенн

я 

діяльності 

лікувальног

о закладу 

1

2 

Комунальні 

послуги 

КНП 

«Перечинс

ький 

ЦПСМСД» 

2023-

2025 

Міський 

бюджет 

  500 600 700 Створення 

умов для 

захисту 

медичного 

персоналу, 

своєчасног

о та 

безперервн

ого 

надання 

медичної 

допомоги 

та 

покращенн

я 

діяльності 

лікувальног

о закладу 

Всього за Програмою: 
8000,0 710 148

5 

169

5 

200

5 

210

5 

 

В тому числі: місцевий бюджет 
8000,0 710 148

5 

169

5 

200

5 

210

5 

 

 

  Секретар міської ради                                                       Галина ГАЄВСЬКА  

 

  



Додаток 25 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

ПРОГРАМА 

Національно-патріотичного виховання в  

Перечинській міській територіальній громаді  

на 2021-2025 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області  

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області, 

Комунальний заклад "Центр культури і дозвілля" 

Перечинської міської ради, Комунальний заклад 

«Краєзнавчий музей міста Перечин», Комунальний 

заклад  «Публічна бібліотека» Перечинської 

міської ради, Комунальне підприємство 

«Комунальник», суб'єкти господарювання (за 

згодою) 

6. Строк виконання 

Програми 

2021 - 2025 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 2024 2025 

Всього, у тому числі: 1370,0 115,0 115,0 315,0 385,0 435,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 

1370,0 115,0 115,0 315,0 385,0 435,0 

8.2. Кошти інших джерел 0,0 0,0 0,0 

 

 0,0 

 

  



2. Загальні положення 

 

Назва: «Програма національно-патриотичного виховання в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки» (далі Програма). 

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

самоврядування в Україні». 

Дана Програма роки базується на Конституції України, законах України та 

розроблена на виконання повноважень міською радою у сфері національно-

патріотичного виховання молоді. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою даної Програми є національно-патріотичне виховання молоді в 

Перечинській міській територіальній громаді. Популяризація кращих здобутків 

національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного 

українського народу, збереження національної пам’яті українців. 

 

4. Завдання Програми 

 

- залучення молоді до участі у збереженні і підтримці єдності українського 

суспільства, у громадському русі задля громадянського миру і злагоди; 

- сприяння мобілізації до Збройних сил України, Національної Гвардії, до інших 

офіційних та добровольчих утворень, що сприяють обороноздатності України та 

охороні Державного кордону України. 

- духовного розвитку населення міста; 

- сприяння здоровому способу життя молодих громадян з урахуванням 

принципів національно-патріотичного виховання; 

- активне залучення до національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), використання 

їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України; 

- долучення громадськості до популяризації кращого досвіду патріотичного 

виховання; 

- створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і 

духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, 

збереження національної пам’яті українців; 

- підтримка професійної й самодіяльної творчості; 

 

5. Заходи по реалізації Програми 

 

I. Проведення заходів з національно – патріотичного виховання молоді 

Перечинської ТГ: 

1. Організація вишкільних таборів: 



- Таборування юнацтва спільно з молодіжними організаціями патріотичного 

спрямування; 

- Проведення одноденних піших мандрівок «Шляхами Героїв»; 

- Щорічна поїздка на «Красне Поле» у березні місяці, для вшанування захисників 

Карпатської України та участі у обласних, громадських та державних заходах з 

цієї нагоди; 

2. Видання брошури «Мешканці Перечинщини у боротьбі за незалежність 

України», книговидання, запис музичних творів, створення об’єктів 

образотворчого мистецтва, виставок, постановок, заходів, змагань, конкурсів та 

фестивалів спрямованих на реалізацію завдань Програми; 

3. Облаштування пам’ятних місць та знаків в м. Перечин та селах Перечинської 

ТГ, пов’язаних з боротьбою за незалежність України. 

4. Проведення в усіх навчальних та інших комунальних і державних закладах 

міста заходів на тему національно – патріотичного виховання: 

- проведення тематичних лекцій для трудових та учнівських колективів з 

залученням військовослужбовців, учасників АТО, ветеранів визвольних змагань, 

істориків, волонтерів тощо; 

- створення у всіх комунальних та державних закладах на постійній основі 

фотовиставок та виставок учнівських, аматорських і професійних творчих робіт 

з патріотичної тематики (Карпатська Україна, Революція Гідності, АТО та ООС) 

- створення міського волонтерського центру та мережі волонтерських осередків 

у всіх комунальних та державних закладах міста; організація заходів прямої 

волонтерської допомоги учасникам Українсько-російської війни (зокрема бійцям 

з нашого регіону) 

5. Проведення навчальних та навчально-вишкільних зборів разом з місцевим 

військкоматом та учасниками АТО Перечинської громади для юнатства й 

молоді. 

6. Закупка меморіальних дошох, грамот, подарунків, квітів, вінків, матеріалів, 

лампадок, інвентарю тощо. 

7. Виготовлення та встановлення надгробних пам’ятників учасникам війн. 

8. Інформування мешканців Перечинської ТГ про Програму та її заходи: 

- публікації в пресі 

- створення та розміщення медіапродукцїї 

- створення та розповсюдження поліграфічної продукції тощо. 

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних призначень, 

передбачених міським бюджетом, спонсорських, благодійних внесків та інших 

джерел, незаборонених чинним законодавством 



№ 

п/п 
Назва 

2021, 

тис.грн 

2022, 

тис.грн 

2023, 

тис.грн 

2024 

тис.грн 

2025 

тис.грн 

Всього, 

тис.грн 

1 

Закупка меморіальних дошок, грамот, 

подарунків, квітів, вінків, матеріалів, 

лампадок, інвентарю тощо 

25,0 25,0 30,0 35,0 35,0 150,0 

2 
Виготовлення та встановлення надгробних 

пам’ятників 
50,0 50,0 250,0 300,0 350,0 1000,0 

3 

Оплата послуг лекторів та інструкторів для 

безпосереднього проведеня заходів 

Програми 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

4 

Оренда приміщень, сплата комунальних 

послуг, оренда інвентарю та обладнання для 

реалізації Програми 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

5 

Оплата інформаційних , поліграфічних 

послуг, послуг з виготовлення та 

розміщення інформаційних матеріалів та 

супутніх витрат 

10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 60,0 

6 

Оплата послуг з виготовлення поліграфічної 

продукції, брошур, книжок, світлин, 

відеороликів, художніх, драматичних, 

музичних творів,меморіальних дошок тощо 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

7 
Оплата транспортних послуг, перевезення 

школярів для реалізації заходів Програми 
10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 60,0 

 Всього: 115,0 115,0 315,0 385,0 435,0 1 370,0 



 

 

7.Очікувані результати 

Вирішення питань, щодо національно-патріотичного виховання молоді, 

захисту державних кордонів, попередження проявив сепаратизму в 

Перечинській територіальній громаді, виховання патріотичної молоді. 

 

9. Організація та контроль за виконанням Програми 

Координація виконання Програми покладається на апарат управління 

Перечинської міської ради та постійні комісії міської ради з питань 

планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з 

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

культури та спорту. 

 

Секретар міської ради     Галина ГАЄВСЬКА 
  



 

 

Додаток 26 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

ПРОГРАМА 

«Турбота» Перечинської міської  

територіальної громади на 2022-2025 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 2022-2025 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 2022-2025 

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 232ипнев 

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» (233ипнев 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 2022-2025 роки 

 
                                                                                                                                                                (грн)                                                                                                                                          

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

 

Усього 

витрат 

 

 

Усього витрат на виконання програми 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

1 2 3 4   

Обсяг ресурсів 

всього, у тому 

числі 

 

6 680000 

 

6 380 000 

 

6 500 000 

 

 

6 595 000 

 

 

6 565 000 

 

Бюджет міської 

територіальної 

громади  

 

4 280 000 

 

3 980 000 

 

6 500 000 

 

 

6 595 000 

 

 

 

6 565 000 

 

 

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 2022-2025 роки 

                                                                        (грн) 

№ 

п/п 
Перелік заходів Програми 

Виконавці (головні 

розпорядники коштів) 

Обсяги 

 фінансування 
Очікувані результати 

2022 рік 2023 рік 2024 2025  

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 2 825 000 2 890 000 2 850 000  

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 30 000 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 50 000 60 000 60 000 

Забезпечення безперебійної роботи 

техніки та транспортних засобів 

53 

Завдання 3 

Придбання речового майна 
(рукавиці робочі, рукавиці 

резинові та інше) 

Перечинська міська 
рада 

30 000 30 000 30 000 30 000 
Захист  при виконанні аварійно-
рятувальних робіт 

44 

Завдання 4 

Придбання засобів насосного, 
електричного обладнання (в 

т.ч.генераторів), матеріальних 

засобів для відновлення 

Перечинська міська 

рада 
100 000 60 000 100 000 60 000 

Запобігання та вчасного реагування 

на надзвичайні ситуації та 
покращення умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб в тимчасових 



 

 

інфраструктури, підтримання 
життєзабезпечення населення, 

засобів першої необхідності, 

майна соціального характеру, 
пожежної безпеки, проведення 

евакуаційних заходів 

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 50 000 50 000 50 000 Надання медичної допомоги  

86 

Завдання 6 

Придбання та встановлення 
технічних засобів (гучномовці, 

системи оповіщення), 

Перечинська міська 
рада 

120 000 100 000 100 000 100 000 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 
100 000 120 000 100 000 100 00 

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 
900 000 900 000 900 000 900 000 

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 
500 000 500 000 500 00 500 000 

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 
175 000 200 000 230 000 230 000 

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 умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах 

воєнного стану  

Перечинська міська 

рада 
200 000 250 000 250 000 250 000 

Забезпечення життєдіяльності 

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 

500 000 500 000 500 000 500 000 

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 35 000 40 000 40 000 

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 

 

 

2 755 000 

 

 

2 780 000 

 

 

2 790 000  

1. 

Завдання 1 

Придбання будівельних 

матеріалів, господарського 
інвентарю ,ємностей та засобів 

загальногосподарського 

призначення  

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 
Перечинської міської 

ради 

80 000 85 000 90 000 90 000 

 

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 

100 000 120 000 120 000 120 000 

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 20 000 20 000 20 000- 

 

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 соціального характеру, 

пожежної безпеки, проведення 
евакуаційних заходів 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 
ради 

178 000 200 000 220 000 230 000 

 

1.Покращення умов проживання 
внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб в тимчасових 

пунктах проживання.               

2.Запобігання та вчасне реагування на 
надзвичайні ситуації 

5. 
Завдання 5 

Придбання засобів 

індивідуального захисту, 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

     50 000 60 000 60 000 60 000 

Надання медичної допомоги 

внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам в умовах 



 

 

миючих та дезінфікуючих 
засобів, засобів  гігієни, тощо 

ради 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 

150 000 160 000 160 000 160 000 

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 

500 000 550 000 550 000 550 000 

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 1 000 000 1 000 000 1000000 

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, 

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

Перечинської міської 

ради 

50 000 60 000 60 000 60 000 

 

 

 
 

 

Забезпечення життєдіяльності 
внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах воєнного 

стану  



 

 

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 

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 

500 000 500 000 500 000 500 000 

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 

 

 

920 000 

 

 

925 000 

 

 

925 000  

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 

 

 
 

30 000 

 

 

 
 

30 000 

 

 
 

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 

 

 

15 000 

 

 

20 000 

 

 

20 000 
Забезпечення безперебійної роботи 

техніки та транспортних засобів 

3. 

Завдання 3 

Придбання засобів насосного, 
електричного обладнання (в 

т.ч.генератори), матеріальних 

засобів, підтримання 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 
міської ради 

100 000 100 000 100 000 100 000 
Запобігання та вчасного реагування 

на надзвичайні ситуації  



 

 

життєзабезпечення населення, 
засоби першої необхідності, 

майно соціального характеру, 

пожежної безпеки, проведення 
евакуаційних заходів 

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 50 000 50 000 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 5 000 5 000 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 відшкодування) в 

пунктах проживання 
внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб   

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 
міської ради 

200 000 200 000 200 000 200 000 

Забезпечення життєдіяльності 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в 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, 

Відділ охорони здоров'я, 
соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

20 000 20 000 20 000 20 000 

Забезпечення життєдіяльності 
внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах воєнного 

стану  



 

 

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 

8. 

Облаштування місць 

проживання ВПО та 

евакуйованих осіб (поточний та 
капітальний ремонт, 

реконструкція майна) 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

500 000 500 000 500 000 500 000 

Покращення умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або 
евакуйованих осіб 

УСЬОГО ПО ПРОГРАМІ  6 380 000 6 500 000 6 595 000 6 565 000   

 

 

            Секретар міської ради                                                                                                                   Галина ГАЄВСЬКА 

  



 

 

Додаток 27 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма 

заходів національного спротиву Перечинської міської територіальної 

громади на 2022 -2025 роки 

 

ПАСПОРТ 

 

1. Ініціатор розробки 

Програми  

Перечинська міська рада 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада 

3. Відповідальний 

виконавець Програми 

Перечинська міська рада, відділ освіти, 

культури, сімї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради, відділ охорони 

здоров’я, соціального захисту населення 

Перечинської міської ради, Закарпатський 

обласний ТЦК та СП, військова частина 

А7029 

4. Учасники Програми Перечинська міська рада, Перший відділ 

Ужгородськаго РТЦК та СП, 

Закарпатський обласний ТЦК та СП, 

військова частина А7029, відділ освіти, 

культури, сімї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради, відділ охорони 

здоров’я, соціального захисту населення 

Перечинської міської ради, КНП 

«Перечинська лікарня» Перечинської 

міської ради Закарпатської області,  

підрозділи територіальної оборони, 

добровольчих формувань територіальної 

оборони, сил опору, підрозділи ЗСУ 

5. Термін реалізації 

Програми 

2022-2025 роки 

6. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Перечинської міської 

територіальної громади, інші джерела не 

заборонені законодавством 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього 

73 947,6 тис. грн 

 



 

 

І. Загальна частина 

 

Програма заходів національного спротиву Перечинської міської 

територіальної  громади на 2022-2025 роки (далі – Програма) розроблена у 

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

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

основи національного спротиву».  

Прийняття Програми обумовлене необхідністю розв’язання нагальних 

проблем забезпечення виконання вимог Закону України «Про основи 

національного спротиву». 

 

ІІ. Мета Програми  

 

Метою Програми є забезпечення державного суверенітету та незалежності 

України, підвищення обороноздатності держави, зокрема, забезпечення 

готовності до проведення заходів територіальної оборони та підготовки 

громадян України до національного спротиву.  

 

Рух опору як складова національного спротиву формує осередки руху 

опору та здійснює їх підготовку та забезпечення. 

Не менш важливим є завдання підготовки громадян України до 

національного спротиву, зокрема: 

- сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності 

виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, 

незалежності та територіальної цілісності України; 

- військово-патріотичне виховання громадян України; 

- підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення 

(воєнних) бойових дій. 

 

Головним пріоритетом та принципом реалізації цієї Програми є підтримка 

та забезпечення матеріально-технічними засобами військових частин Збройних 

Сил України та підрозділів територіальної оборони, добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил опору. 

 



 

 

ІІІ. Завдання і заходи програми 

№ 

п/

п 

Зміст заходу Виконавці Загальні обсяги фінансування 

тис.грн 

Джерела  

фінансування 
2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

1. Придбання продуктів харчування, 

медикаментів, лікарських засобів, 

перев’язувальних матеріалів, 

турнікетів медичних, підсумок для 

аптечок, комп’ютерної та 

оргтехніки і її складових, 

предметів та матеріалів для 

підрозділів територіальної 

оборони, добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил 

опору, підрозділів ЗСУ, РТЦК та 

СП 

Перечинська 

міська рада, 

відділ охорони 

здоров’я, 

соціального 

захисту 

населення 

Перечинської 

міської ради 

500,0 500,0 500,0 500,0 Бюджет Перечинської 

територіальної громади 

2. Придбання будівельних 

матеріалів, інструментів, запасних 

частин до автомобільної техніки, 

шин, дисків, колес, предметів та 

матеріалів для облаштування 

об’єктів для підрозділів 

територіальної оборони, 

добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил 

опору, підрозділів ЗСУ, РТЦК та 

СП у пунктах дислокації, блок-

постів, функціонування об’єктів 

критичної інфраструктури, 

захисних споруд, вогневих 

Перечинська 

міська рада 

500,0 500,0 500,0 500,0 Бюджет Перечинської 

територіальної громади 



 

 

позицій 

3. Забезпечення перевезення вантажу 

гуманітарної допомоги, особового 

складу підрозділів територіальної 

оборони, добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил 

опору, підрозділів ЗСУ, РТЦК та 

СП працівників критичної 

інфраструктури до місць 

виконання практичних дій, в тому 

числі придбання паливно-

мастильних матеріалів та оплата 

електроенергії. 

Перечинська 

міська рада 

500,0 500,0 500,0 500,0 Бюджет Перечинської 

територіальної громади 

4. Проведення капітального та 

поточного ремонту приміщень та 

будівель в яких розміщуються 

підрозділи територіальної 

оборони, добровольчі формування 

територіальної оборони, сили 

опору, підрозділи ЗСУ, РТЦК та 

СП 

Перечинська 

міська рада, 

відділ охорони 

здоров’я, 

соціального 

захисту 

населення 

Перечинської 

міської ради, 

КНП 

«Перечинська 

лікарня» 

Перечинської 

міської ради 

Закарпатської 

області 

8 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 Бюджет Перечинської 

територіальної громади, 

субвенції з державного 

бюджету. 



 

 

5. Придбання вживаних 

транспортних засобів( 

автомобілів, 

екскаваторів,тракторів, спец. 

Техніки) для потреб 

територіальної оборони, 

добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил 

опору, підрозділів ЗСУ, РТЦК та 

СП 

Перечинська 

міська рада,  

3 000,0 4000,0 4000,0 4000,0 Бюджет Перечинської 

територіальної громади 

6. Придбання військового 

спорядження, форменого одягу, 

спецодягу, усіх видів 

обмундирування, засобів 

індивідуального захисту (шоломів, 

бронежилетів, розгрузочних 

жилетів та іншого спеціального 

екіпірування), захисного одягу, 

взуття, оптичних стрілецьких 

приладів та комплектуючих до 

них, засобів радіозв’язку, 

мобільного зв’язку (в тому числі 

спеціального призначення), 

квадрокоптерів, генераторів 

придбання паливно-мастильних 

матеріалів для потреб 

територіальної оборони, 

добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил 

опору, підрозділів ЗСУ, РТЦК та 

СП,  

Перечинська 

міська рада 

5 387,3 5 500,0 5 500,0 5 500,0 Бюджет Перечинської 

територіальної громади 



 

 

7. Закупівля речового майна, 

спорядження, засобів 

індивідуального захисту, 

будівельних матеріалів, майна 

КЕС, електрообладнання, 

інструментів, поточного ремонту 

автомобільної техніки та 

запчастин до неї, паливно-

мастильних матералів, 

забезпечення життєдіяльності 

заходів військово-патріотичного 

виховання населення районного 

ТЦК та СП , придбання продукції 

для вшанування  пам’яті загиблим 

військовослужбовцям, тощо. 

Закарпатський 

обласний ТЦК 

та СП 

4 310,3 4500,0 4500,0 4500,0 Бюджет Перечинської 

територіальної громади 

8. Капітальний ремонт  будівлі 

штабу 101 бригади. 

Військова 

частина А7029 

1000,0 1000,0 - - Бюджет Перечинської 

територіальної громади 

9  Послуги з ремонту та технічного 

обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання 

Перечинська 

міська рада 

200,0 300,0 350,0 400,0 Бюджет Перечинської 

територіальної громади 

 Разом  19 397,6 18 800,0 17 850,0 17 900,0  

 

 

Секретар міської ради                                                                                                Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 28 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

ПРОГРАМА «ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ» У ПЕРЕЧИНСЬКІЙ ТГ 

НА ПЕРІОД 2022-2025 РОКИ 

 

1.Паспорт програми 

 

1 
Ініціатори розроблення 

Програми 

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради 

2 
Підстава для прийняття 

Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

Закон України «Про освіту»,   

Закон України «Про повну загальну 

середню освіту». 

3 Розробники Програми 
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради 

4 Співрозробники Програми - 

5 
Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми  

Перечинська міська рада, відділ освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту 

6 Учасники Програми 

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради, дирекції 

закладів освіти, учителі, батьки, учні 

7 Термін реалізації 2022-2025 роки  

8 

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми 

Бюджет Перечинської міської 

територіальної громади  

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

Всього, 

тис. грн 

у тому числі, за роками, тис. грн 

2022 2023 2024 2025 

Всього, у тому числі: 595,0 169,0 201,0 225,0 250,0 

9.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 

595,0 169,0 201,0 225,0 250,0 

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

 

Назва: «Програма «ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ» у Перечинській ТГ на    

2022-2025 роки» (далі Програма). 

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

самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Закон України «Про 

повну загальну середню освіту». 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у 

сфері освіти. 

 

3.Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, та 

обґрунтування необхідності їх розв’язання 

 

Досвід та практика суспільного життя свідчать про те, що наявність 

обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука 

найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської 

цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка 

фіксується у дитячому віці. Саме тому в системі освіти ХХІ століття великого 

значення набуває робота з обдарованими дітьми. Програма роботи з 

обдарованою молоддю розроблена з метою створення в закладах освіти 

сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу дітей, пошуку, підтримки 

й стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді. 

Для подальшої реалізації державної політики у сфері створення 

сприятливих умов для розвитку дитини та набуття нею навичок і знань, у яких 

найбільше виявляються природні здібності в певних галузях діяльності, 

застосування її здібностей в Україні, а також залучення педагогічних і науково-

педагогічних працівників до роботи з обдарованою молоддю розроблена дана 

програма. 

 

4. Мета Програми 

 

- вдосконалення системи роботи з обдарованими дітьми через створення 

умов для виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей, забезпечення 

якісної освіти, формування здатності до неперервної освіти, сприяння їх 

самореалізації, професійному самовизначенню відповідно до здібностей та 

інтересів; 

- підвищення професійної компетентності вчителя, що працює з 

обдарованими дітьми; 

- забезпечення координації дій закладу освіти, сім’ї, закладів культури та 

спорту,установ, громадських організацій,  місцевих органів  виконавчої влади у 

створенні оптимальних умов для творчої реалізації обдарованих дітей і 

учнівської молоді; 
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- забезпечення стимулювання інтелектуально та творчо обдарованих дітей, 

педагогічних працівників. 

Ця діяльність розглядається в контексті загального розвитку освіти, 

визначеного Законом України «Про освіту», Законом України “Про повну 

загальну середню освіту”, Програмою розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 

роки (зі змінами), ін. 

 

5. Завдання Програми 

 

- запровадити на рівні громади учнівські змагання за форматом обласних 

та всеукраїнських; 

- удосконалити традиційні і впровадити в освітній процес нові педагогічні 

технології; 

- унормувати на місцевому рівні стимулювання педагогів, які працюють з 

інтелектуальною та творчою елітою; 

- координувати діяльність закладів освіти, громадських організацій з 

питань розвитку та підтримки обдарованої молоді; 

- залучити до роботи з обдарованою молоддю творчий потенціал вищої 

школи, поглибити співробітництво з різними інституціями у сфері нових 

педагогічних технологій навчання і виховання обдарованої молоді. 

 

6. Основні заходи по реалізації Програми 

- удосконалення системи виявлення, відбору обдарованої молоді та 

надання їй соціально-педагогічної підтримки; 

- консолідування зусиль органів місцевого самоврядування, навчальних 

закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю; 

- активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, 

експериментальної, творчої діяльності в гуртках, філії Малої академії наук; 

- забезпечення ефективної діяльності закладів освіти з метою створення 

умов для розвитку особистості та вироблення самобутніх професійних якостей; 

- розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та їх 

наставників. 

Перелік запланованих до здійснення заходів програми на 2022-2025 роки 

передбачає вирішення конкретних завдань, взаємопов’язаних та 

скоординованих на всіх стадіях створення умов для виявлення, підтримки та 

розвитку обдарованих дітей і молоді, включаючи організаційне, науково- 

методичне, інформаційне та кадрове забезпечення. 

 

Зміст основних заходів 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1.Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи  

з обдарованою молоддю 

1.1. Впровадження психодіагностичних 

досліджень, спрямованих на пошук 

2022-

2025 

Відділ освіти, 

адміністрація 
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обдарованих дітей та молоді відповідно до 

різних типів обдарованості 

закладів 

освіти 

1.2. Підвищення рівня професійної майстерності 

педагогів (вихователів) в напрямку роботи з 

обдарованими дітьми 

щорічно 

Самоосвіта, 

отримання 

консультацій  

1.3. Інформування на веб сайтах про хід та 

результативність заходів у межах програми 
постійно Відділ освіти 

2.Навчання, виховання та розвиток обдарованої молоді 

2.1 

Організація участі у Всеукраїнських 

конкурсах: «Гринвіч»;«Левеня»; 

«Кришталева сова»; літературних творів і 

малюнків, вікторин «Олімпійський рух: 

історія і сьогодення». 

Міжнародних конкурсах: «Кенгуру»; 

«Бобер»; «Лелека» 

2022-

2025 

Відділ освіти, 

адміністрація 

ЗЗСО 

2.2. 

Організація, проведення І, ІІ етапів та участь 

у обласних етапах Всеукраїнського конкурсу 

знавців української мови ім.Яцика та мовно-

літературного конкурсу ім.Шевченка 

щорічно 

Відділ освіти, 

адміністрація 

ЗЗСО 

2.3. 

Організація та проведення I та II етапів 

предметних Всеукраїнських учнівських 

олімпіад; організація участі учнів-

переможців ЗЗСО Перечинської міської ради 

у ІІ та ІІІ (обласному) етапах Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

щорічно 

жовтень 

лютий 

Відділ освіти, 

адміністрація 

ЗЗСО 

2.4. 

Організація та проведення І (міського) етапу 

конкурсу- захисту наукових робіт 

МАН;організація участі учнів-переможців І 

етапу у ІІ етапі конкурсу-захисту 

Щорічно 

січень- 

березень 

Відділ освіти, 

адміністрація 

ЗЗСО 

2.5. 
Забезпечення участі школярів у заочному 

етапі Інтернет-олімпіад 
щорічно 

Відділ освіти, 

адміністрація 

ЗЗСО 

3. Забезпечення соціально-правових гарантій 

3.1. 

Нагородження обдарованих і талановитих 

учнів, переможців міжнародних, 

всеукраїнських учнівських олімпіад, 

конкурсів захистів МАН, художніх, 

літературних, технічних конкурсів, 

спортивних змагань та їх наставників 

2022-

2025 

Відділ освіти, 

адміністрація 

ЗЗСО 
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7. Фінансове забезпечення програми 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом та 

інших джерел, незаборонених чинним законодавством 

  

 

№ 

з/п 

Найменування 

заходів 

Строк 

виконання, 

роки 

Обсяги 

фінан- 

сування 

(тис.грн.) 

У тому 

числі за 

роками 

2022 рік 

(тис.грн.) 

У тому 

числі за 

роками 

2023 рік 

(тис.грн.) 

У тому 

числі за 

роками 

2024 рік 

(тис.грн.) 

У тому 

числі за 

роками 

2025 рік 

(тис.грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Придбання призів та цінних подарунків для 

переможців ІІ та ІІІ етапів предметних 

олімпіад, конкурсу - захисту науково-

дослідницьких робіт МАН, інтелектуальних, 

краєзнавчих, екологічних, мистецьких 

конкурсів, спортивних змагань 

2022-

2025 
55.0 10.0 10.0 15.0 20.0 

2 

Здійснення матеріальної винагороди учнів, 

які за результатами НМТ (ЗНО) отримали 

200 балів з одного предмета – 10 000 грн 

2022-

2025 
440.0 70.0 100.0 120.0 150.0 

3 

Забезпечення фінансування гарячого 

харчування учнів ЗЗСО, які беруть участь у 

спортивних змаганнях 

2022-

2025 
215.0 50.0 50.0 55.0 60.0 

4 

Забезпечення фінансової підтримки  

проведення щорічного свята День захисту 

дітей 

2022-

2025 
37.0 7.0 8.0 10.0 12.0 

5 
Забезпечення щорічного оздоровлення 

обдарованих школярів за рахунок Програми 

2022-

2025 
55.0 10.0 10.0 15.0 20.0 
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6 

Придбання подарунків, квіткової продукції 

для педагогів, які підготували учнів-

переможців: 

- міського етапу олімпіад, конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН, 

конкурсів, спортивних змагань; 

- третє місце обласного етапу 

Всеукраїнських олімпіад , конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН, 

конкурсів, спортивних змагань; 

- друге місце обласного етапу 

Всеукраїнських олімпіад , конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН, 

конкурсів, спортивних змагань. 

2022-

2025 
75.0 15.0 15.0 20.0 25.0 

7 

Здійснення фінансової підтримки щорічного 

відзначення Дня інвалідів для дітей даної 

категорії 

2022-

2025 
37.0 7.0 8.0 10.0 12.0 

 Всього:  914.0 169.0 201.0 245.0 299.0 
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8.Очікувані результати проекту 

 

-ефективна практична реалізація Державної цільової програми роботи з 

обдарованою молоддю; 

-покращення сприятливого середовища для розкриття, розвитку та 

пропагування інтелектуальних, творчих, спортивних, лідерських та інших 

досягнень обдарованої молоді на рівні регіону та країни у форматі 

неперервної освіти «заклад дошкільної освіти – заклад загальної середньої 

освіти – заклад вищої освіти»; 

-якісна підготовка та відбір претендентів на учнівські інтелектуальні 

змагання різного формату з метою формування позитивного іміджу освіти 

громади; 

-формування «олімпійського резерву» та цілеспрямованої індивідуальної 

роботи з лідерами олімпійського та турнірного руху як серед учнів, так і 

серед педагогів; 

-використання можливостей вищої школи як бази проведення 

Всеукраїнських конкурсів, олімпіад, «літніх шкіл» та кадрового потенціалу, 

удосконалення співпраці з викладачамивузів; 

-підвищення рівня професійної компетентності педагогів, що працюють 

з обдарованою молоддю. 
 

9. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання 

програми здійснюється відділом освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради. 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 

здійснюється постійною комісією 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 
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Додаток 29 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

ПРОГРАМА 

розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської 

міської територіальної громади, а також зміцнення матеріально-

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

ДСНС України у Закарпатській області 

на 2021 – 2023 роки 

 

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту 

Перечинської міської територіальної громади, а також зміцнення 

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

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

– Програма) розроблена на основі реалізації завдань, визначених Законом 

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

програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру», Кодексом цивільного захисту 

України, та на виконання розпорядження обласної державної адміністрації № 

320 від 23.06.2020 року Про «Програму забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2021-2023 роки 

схваленою Закарпатською обласною радою, дванадцята сесія сьомого 

скликання №1831 від 01 жовтня 2020 року.  

Основним принципом Програми є дотримання загальнодержавних 

інтересів, що досягаються шляхом формування системи взаємоузгоджених 

заходів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на 

загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, спрямованих на 

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

попередження, охорону життя і здоров’я людей. 

 

1. Загальні положення Програми 

Розробці цієї Програми передував аналіз таких напрямів: розвитку 

цивільного захисту, пожежної безпеки, запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації, аварійно-рятувального обслуговування, який 

здійснювався через вивчення стану справ на території Перечинської міської 

об’єднаної територіальної громади та виявлення проблем. 

На основі проведеного аналізу висвітлено проблемні питання та 

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

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм 
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власності, виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів та 

фінансових можливостей. 

Програма – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами 

реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем 

деталізації, який вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів 

розвитку і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних, 

організаційно-господарських та інших умов розвитку системи цивільного 

захисту, забезпечення пожежної безпеки, запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації. 

Паспорт Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту 

Перечинської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 1 до 

Програми). 

 

2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

Актуальність проблеми забезпечення техногенної та природної 

безпеки населення і територій зумовлена тенденцією зростання кількості 

пожеж, які наносять шкоду населенню і територіям, збитки господарському 

комплексу. 

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил 

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

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

Головного управління ДСНС України у Закарпатській області в районі, 2 

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

експлуатується 4 роки. Наявність сучасних видів техніки та засобів 

оперативного реагування становить 25 відсотків. 

Стан протипожежного водопостачання у населених пунктах потребує 

покращення. Від необхідної кількості та справності джерел протипожежного 

водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші 

надзвичайні ситуації і події, можливість уникнути людських жертв і значних 

матеріальних збитків. Відсутність справних джерел протипожежного 

водопостачання призводить до того, що понад 45 відсотків пожеж 

ліквідовується із залученням додаткових сил та засобів, а це збільшує 

масштаб пожежі, час та фінансові витрати на її ліквідацію. 

Протягом 2020 року Перечинською міською об’єднаною 

територіальною громадою на капітальне будівництво та модернізацію 

пожежно-рятувальної служби, кошти не виділялися. 

Зазначені проблеми вимагають необхідності формування інших 

підходів до заходів протидії аваріям, катастрофам, негативним природним 

умовам на рівні комплексного підходу до наявних форм і методів 

забезпечення безпеки населення і територій, техногенним та природним 

надзвичайним ситуаціям. 
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Враховуючи, що кожна із вищерозглянутих проблем вимагає 

необхідного рівня координації дій та концентрації ресурсів, вирішення 

завдань щодо зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і подій 

може бути досягнуто завдяки ресурсному забезпеченню Програми розвитку 

та удосконалення цивільного захисту Перечинської міської об’єднаної 

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

 

3. Мета Програми 

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення 

рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких 

ситуацій. 

 

4. Шляхи і засоби вирішення проблем, строки 

та етапи виконання Програми 

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами: 

1) запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних 

ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним 

техногенним та екологічним станом; 

2) підвищення ефективності оперативного та комплексного 

реагування на надзвичайні ситуації; 

3) створення ефективної багаторівневої системи управління 

діяльністю суб’єктів господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки; 

4) приведення протипожежного стану об’єктів у відповідність до 

вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної 

безпеки; 

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

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

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

шляхів; 

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

пожежами, зменшення впливу небезпечних факторів пожеж на навколишнє 

природне середовище; 

7) зменшення кількості пожеж, загиблих і травмованих людей, 

економічних втрат та матеріальних збитків; 

Виконання Програми здійснюється протягом трьох років. 

 

5. Завдання та результативні показники Програми 

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до 

Програми. 
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Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити 

населення і територію Перечинської міської об’єднаної територіальної 

громади, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити 

рівень готовності пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних служб до 

дій за призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій та пожеж, 

покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити 

аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захищати навколишнє 

природне середовище та локалізовувати зони впливу шкідливих і 

небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф. 

У результаті підвищення фахового рівня рятувальників та посадових 

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

технічного до оснащення аварійно-рятувальної служби, розвитку 

матеріальної бази забезпечуватиметься повний обсяг заходів із реагування і 

попередження надзвичайних ситуацій та подій на території Перечинської 

міської об’єднаної територіальної громади, оповіщення людей, зниження 

нещасних випадків та створенню безпечних умов для відпочинку громадян. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             Галина Гаєвська 
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Додаток 1 

До Програми 

 

ПАСПОРТ 

розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської 

міської територіальної громади, а також зміцнення матеріально-

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

ДСНС України у Закарпатській області 

на 2021 – 2023 роки 

 

Найменування 

Програми 

ПАСПОРТ розвитку та удосконалення цивільного 

захисту Перечинської міської територіальної громади, 

а також зміцнення матеріально-технічної бази 7 ДПРЧ 

(м. Перечин) 1 ДПРЗ Головного управління ДСНС 

України у Закарпатській області 

на 2021 – 2023 роки 

 

Підстава для 

розроблення 

Програми 

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

Загальнодержавну цільову програму захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру», розпорядження обласної 

державної адміністрації №320 від 23.06.2020 року Про 

«Програму забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки на території Закарпатської області на 2021-

2023 роки  

Ініціатори 

розроблення 

Програми 

1 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у 

Закарпатській області, Перечинська міська  

територіальна громада 

Розробник Програми 1 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у 

Закарпатській області 

Відповідальний 

виконавець Програми 

Перечинська міська територіальна громада, 

 1 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у 

Закарпатській області 

Виконавці Програми Структурні підрозділи Перечинської міської  

територіальної громади 

Строки реалізації 

Програми 

Протягом трьох років (2021 – 2023 роки) 

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Перечинської міської об’єднаної 

територіальної громади, спільно із обласним та 

районним бюджетом. 
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Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми 

3100,0 тис. гривень 

У тому числі 

бюджетних коштів: 
3100,0 тис. гривень 

Основні джерела 

фінансування 

Програми 

Обласний, районний та місцевий бюджет. 

 

 

Секретар міської ради                                                             Галина Гаєвська 
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Додаток 2 

до Програми 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

для виконання Програми 

Роки виконання 

Всього витрат на 

виконання 

Програми, 

тис. гривень 

2021 2022 2023 2021 – 2023 роки 

1 2 3 4 5 

Обсяг ресурсів всього, у 

тому числі: 
410,0 1380,0 1310,0 3100,0 

Перечинської міської 

територіальної громади 
410.0 1380,0 1310,0 3100,0 

 

Секретар міської ради                                                             Галина Гаєвська 

 

 



264 
 

 

Додаток до Програми 3 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

 

№ 

з/

п 

Найменува

н-ня 

напряму 

діяльності 

(пріоритетн

і завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансув

ан-ня 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. гривень 

Очікуван

ий 

результа

т 

всього, 

тис. 

гривен

ь: 

у тому 

числі за роками, 

тис. гривень 

 

в
сь

о
го

: за роками 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 
 

2
0
2

1
 

2
0
2

2
 

2
0
2

3
 

 

1. 

Організацій

-не 

забезпечен

ня 

пожежної 

безпеки 

1.1.Створення 

підрозділу 

місцевої пожежної 

охорони. 
1 - 1 - 

Перечинська 

міська 

об’єднана 

територіальн

а громада 

Місцеви

й 

бюджет 630,0 - 630,0 - 

 

1.2.Придбання 

пожежного 

автомобіля 
1 - - 1 

Перечинська 

міська 

об’єднана 

територіальн

а громада 

Місцеви

й 

бюджет 360,0 - - 360,0 
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  1.3.Забезпечення 

майном і 

спорядженням для 

виконання завдань 

із гасіння пожеж 

та рятування 

людей 

(спеціальний одяг 

та спорядження 

пожежного, 

засобів зв’язку, 

засобів 

індивідуального 

захисту, речового 

майна) 

1   1 

Перечинська 

міська 

об’єднана 

територіальн

а громада 

Місцеви

й 

бюджет 

340,0 - - 340,0 

 

2. Забезпечен

ня розвитку 

матеріальн

о-технічної 

бази 7 

ДПРЧ 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській 

2.1.Закупівля 

автомобільних 

запчастин для 

пожежно-

рятувальної 

техніки  

3 1 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській 

області 

Місцеви

й 

бюджет 
75,0 25,0 25,0 25,0 

 

2.2. Закупівля 

паливно-

мастильнихматері

алів 

3 1 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській 

Місцеви

й 

бюджет 180,0 60,0 60,0 60,0 
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області області 

2.3.Закупівля 

костюм 

(літній/зимовий) 

повсякденний 

робочий 

2 - 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській 

області 

Місцеви

й 

бюджет 
260,0 - 100,0 160,0 

 

2.4.Закупівля 

спеціального 

бойового одягу 

пожежного 
2 - 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській 

області 

Місцеви

й 

бюджет 
80,0 - 40,0 40,0 

 

  2.5Закупівля 

засобів малої 

механізації 
3 1 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській 

області 

Місцеви

й 

бюджет 
180,0 60,0 60,0 60,0 

 

2.6.Закупівля 

пожежних рукавів 

різного діаметру 
3 1 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській 

області 

Місцеви

й 

бюджет 
120,0 40,0 40,0 40,0 
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2.7.Закупівля 

комплексу 

електронних та 

механічних 

пристроїв 

3 1 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській 

області 

Місцеви

й 

бюджет 
75,0 25,0 25,0 25,0 

 

  2.8 Поточний 

ремонт покрівлі 

будівлі 7 ДПРЧ 

(м. Перечин)  

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України у 

Закарпатській 

області. 

2 1 1 - 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській 

області 

Місцеви

й 

бюджет 

600,0 200,0 400,0 200,0 

 

Обсяг ресурсів всього, у тому числі: 3100,0 410,0 1380,0 1310,0  

Місцевий бюджет Перечинської міської об’єднаної територіальної громади  3100,0 410,0 1380,0 1310,0  

 

Секретар міської ради                                                                                                                                     Галина Гаєвська 
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Додаток 30 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

ПРОГРАМА 

підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства 

щодо реалізації державної регіональної політики на 2022-2025 роки 

 І. Загальна частина 

 Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами 

казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2022-2025 роки 

(далі – Програма) розроблена у відповідності до Конституції України,  інших 

законів України та підзаконних актів з метою вирішення проблем якісного 

обслуговування розпорядників та одержувачів коштів , забезпечення 

концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також для 

координування діяльності казначейства, органів місцевого самоврядування, 

територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, установ та 

організацій. 

  Завданнями Програми є максимальний облік  всіх фінансових резервів, 

додаткових доходів бюджету за окремими податками та іншими обов’язковими 

платежами, загального обсягу видатків відповідно до кошторисів і цільових 

програм соціально-економічного розвитку та узгодження їх із загальною 

програмою фінансової стабілізації об’єднаної громади, надання своєчасних та 

якісних послуг розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів Перечинської 

об’єднаної громади, своєчасне реагування на звернення громадян та висвітлення  

діяльності казначейства. 

  Для досягнення зазначених цілей і завдань необхідний ефективний, 

оперативний, із застосуванням інформаційних технологій супровід програм 

розвитку . 

 Також для встановлення оперативного дієвого контролю за всіма 

напрямами витрачання коштів є встановлення систематичного обміну 

інформацією між усіма органами, які забезпечують та контролюють його 

виконання. 

 Тобто, необхідна сучасна комп’ютерно-технологічна база та безперебійна 

робота всіх комп’ютерних програм, утримання в належному стані наявної 

комп’ютерної техніки та мережі, що дозволить ефективно впроваджувати 

інформаційні технології у казначействі.  Це дасть змогу органам казначейства 

мінімізувати витрати робочого часу на підготовку інформацій, підвищити їх 

якісний рівень. 

 Нинішні умови економічного розвитку держави, реалізація реформ у всіх 

сферах діяльності, потребують впровадження у життя нових напрямів і методів 

здійснення управлінських функцій, таких як аналітична, роз’яснювальна, 
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інформаційна та контролююча робота щодо планування і ефективності 

використання коштів для значної кількості учасників бюджетного процесу та 

забезпечення його дієвого, оперативного та ефективного супроводу, що у свою 

чергу вимагає додаткових фінансових ресурсів.  

Зросла також потреба у проведенні консультативних заходів з питань 

законодавства з охопленням широкої аудиторії як працівників органів 

казначейства, місцевого самоврядування, бюджетних установ, так і громадян. 

ІІ. Мета Програми 

Головною метою Програми є підвищення ефективності та якості роботи 

органів казначейства, щодо якісного обслуговування розпорядникам та 

одержувачам бюджетних коштів і використання для цього сучасних 

(креативних) інформаційних технологій. 

Налагодження зворотного зв’язку щодо співпраці органів казначейства з 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у процесі реалізації 

державної регіональної політики із застосуванням сучасної комп’ютерно-

технологічної бази та надання оперативних, кваліфікованих консультацій у 

процесах управління соціально-економічним розвитком громади. 

  Забезпечення учасників бюджетного процесу необхідними нормативними 

актами, змін до них з метою  дотримання вимог, норм і нормативів діючого 

законодавства при виконанні бюджетів.  

ІІІ. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела 

фінансування Програми 

 Програма передбачає проведення протягом 2022-2025 років заходів, 

направлених на реалізацію державної регіональної політики, проведення 

інформаційних заходів щодо діяльності органів казначейства та органів 

місцевого самоврядування. 

 Виконавцями Програми виступає УДКСУ у Перечинському районі. 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету в сумі 400,0 тис.гривень: 

 

Обсяг коштів, що 

пропонується залучити 

на виконання Програми 

2022 2023 2024 2025 Усього витрат на 

виконання Програми 

Місцевий бюджет  125 100 100 75 400,0 

 

ІV. Завдання і заходи Програми 

Основними завданнями Програми є: 

 підвищення ефективності та прозорості виконання програм, обліку і 

аналізу витрат на їх проведення, а також забезпечення контролю за їх 
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виконанням, надання доступу до відкритої інформації громадянам і організаціям 

про стан їх виконання;  

 участь у семінарах, нарадах, круглих столах з питань підвищення 

ефективності виконання повноважень органами місцевого самоврядування щодо 

реалізації державної регіональної політики; 

 організація роз’яснювальної роботи щодо дотримання законодавства 

працівниками бюджетних установ, державними службовцями та посадовими 

особами органів місцевого самоврядування; 

 створення баз та банків даних для забезпечення оперативної і надійної 

взаємодії всіх рівнів управління при розв’язанні завдань державного, 

міжгалузевого та регіонального рівнів; 

 модернізація комп’ютерно-технологічної бази та супровід інформаційно-

аналітичних систем, утримання у належному стані наявної комп’ютерно-

множильної техніки та приміщення органу казначейства; 

          своєчасне інформаційне забезпечення всіх учасників бюджетного процесу 

необхідними нормативними актами та змінами до них, типовими формами та 

бланками; 

           забезпечення всіх учасників процесу витратними матеріалами (бумагою, 

катріджами); 

           ремонт комп’ютерної техніки, охоронної,  пожежної сигналізації, 

комп’ютерної мережі та  приміщень УДКСУ у Перечинському районі; 

           придбання меблів та обладнання. 

 

V. Очікувані результати, ефективність Програми 

 

 Виконання Програми дасть можливість: 

 покращити конструктивну співпрацю між казначейством та органами  

місцевого самоврядування,  щодо вирішення питань соціально-економічного 

розвитку громади, ефективного виконання місцевих бюджетів; 

 врахувати пропозиції інститутів громадянського суспільства та думку 

громадськості у вирішенні завдань соціально-економічного і культурного 

розвитку територій; 

 підвищити оперативність та ефективність прийняття управлінських 

рішень керівництвом органів казначейства; 

 підвищити відповідальність органів казначейства та органів місцевого 

самоврядування за ефективність витрачання бюджетних коштів; 

            підвищити умови обслуговування клієнтів установ розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів 

  

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми 

  Напрями діяльності та заходи Програми наведено  додатку  до Програми. 
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VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

  Учасники Програми забезпечують реалізацію заходів, аналізують хід 

виконання основних її завдань впродовж 2022-2025років.  

 

Секретар міської ради                                                            Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 1  

до Програми 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

       1. Назва: Програма підвищення ефективності виконання повноважень 

органами казначейства щодо реалізації державної регіональної політики  на 2022 

– 2025 роки 

       2. Підстава для розроблення: Конституція України, закони України та 

підзаконні акти для вирішення проблем якісного обслуговування розпорядників 

та одержувачів бюджетних коштів громади, забезпечення концентрації 

фінансових ресурсів для координації діяльності казначейства ,органів місцевого 

самоврядування,установ ,організацій. 

       3. Районний замовник  або координатор: Управління державної 

казначейської служби України у Перечинському районі Закарпатської області. 

        4. Мета: Головною метою Програми є підвищення ефективності та якості 

роботи органів казначейства, щодо якісного обслуговування розпорядникам та 

одержувачам бюджетних коштів громади і використання для цього сучасних 

(креативних) інформаційних технологій. 

Налагодження зворотного зв’язку щодо співпраці органів казначейства з 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів району у процесі реалізації 

державної регіональної політики із застосуванням сучасної комп’ютерно-

технологічної бази та надання оперативних, кваліфікованих консультацій у 

процесах управління соціально-економічним розвитком району. 

  Забезпечення учасників бюджетного процесу необхідними нормативними 

актами, змін до них з метою  дотримання вимог, норм і нормативів діючого 

законодавства при виконанні бюджетів.  

5. Початок: 2022 рік . 

6. Етапи виконання: в декілька етапів. 

7. Загальні обсяги фінансування: 400 000,00 грн. з  бюджету об’єднаної 

громади. 

8. Очікувані результати виконання:  

 - покращити конструктивну співпрацю між казначейством та  органами 

місцевого самоврядування, фінансовими, контрольно-ревізійними щодо 

вирішення питань соціально-економічного розвитку району, ефективного 

виконання місцевих бюджетів; 

 - врахувати пропозиції інститутів громадянського суспільства та думку 

громадськості у вирішенні завдань соціально-економічного і культурного 

розвитку територій; 

 - підвищити оперативність та ефективність прийняття управлінських 

рішень керівництвом органів казначейства; 
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 -підвищити відповідальність органів казначейства та органів місцевого 

самоврядування за ефективність витрачання бюджетних коштів. 

  

9. Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати   

контроль за виконанням, строки проведення звітності): 

    Управління державної казначейської служби України у 

     Перечинському районі Закарпатської області. 

 

Секретар міської ради                                                            Галина ГАЄВСЬКА  
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Додаток 2 

                                                                                            до Програми 

 

Р О З Р А Х У Н О К  

 
потреби коштів для реалізації заходів, передбачених Програмою   

 
                                                                                                                (тис.грн.) 

 
Заходи Джерело 

фінансування 

 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

1. Придбання 

комп’ютерної техніки 

 

2. Придбання обладнання  

 

3. Придбання бумаги 

 

 

4. Проведення поточного 

ремонту приміщення,  

системи опалення, 

коп’ютерної та 

електричної мережі  

місцевий 

бюджет 

 

 

 

 

120,0 

 

 

 

 

5,0 

20,0 

 

 

50,0 

 

5,0 

 

 

25,0 

20,0 

 

 

50,0 

 

5,0 

 

 

25,0 

20,0 

 

 

25,0 

 

5,0 

 

 

25,0 

 

Секретар міської ради                                                            Галина ГАЄВСЬКА  
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Додаток 3 

до Програми 

 

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми 

 

 

 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування, 

всього, тис.грн 

 

За роками виконання, тис.грн 

2022 2023 2024 2025 

місцевий бюджет 400,0  125,0 100,0 100,0 75,0 

 

 

Секретар міської ради                                                            Галина ГАЄВСЬКА  
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Додаток 31 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма 

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Перечинська лікарня » Перечинської міської ради Закарпатської області 

на 2023 -2025 роки 

 

Паспорт Програми 

Найменування: «Програма фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради 

Закарпатської області на 2023-2025 роки». 

1.Ініціатор розроблення Програми: Перечинський відділ охорони здоров"я, 

КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради. 

  

2.Розробник Програми: Комунальне некомерційне підприємство «Перечинська 

лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області.  

3.Співрозробники Програми: Перечинський відділ охорони здоров"я. 

4.Учасники Програми : Комунальне некомерційне підприємство «Перечинська 

лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області, Перечинський відділ 

охорони здоров"я.  

5.Термін реалізації Програми: 2023-2025 роки. 

6.Джерела фінансування: Місцеві бюджети, суб’єкти  господарської  

діяльності  всіх форм  власності, громадські  організації, благодійні організації, 

інші джерела не заборонені чинним законодавством. 

 

7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:  

105815,0  тис.грн., в тому числі :  2023 рік – 55815,0 тис.грн.; 

                                                                             2024 рік – 27450,0 тис.грн.; 

                                                                              2025 рік – 22550,0 тис.грн. 

8.Контроль за виконанням : Перечинський відділ охорони здоров"я, 

Перечинська міська рада.  
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1. Загальні положення 

Доступність,  якість,  сучасність,  функціональність,  ефективність,  ресурсна 

забезпеченість  та  своєчасність  медичної  допомоги  є  основою  для  

забезпечення високого  рівня  здоров’я  та  покращення  якості  життя  

населення.   Значною складовою  у забезпеченні  висококваліфікованої 

медичної допомоги населенню є амбулаторна  та  стаціонарна  допомога.   

Зростання  захворюваності  і  смертності серед  дорослого  населення  від  

туберкульозу,  онкології,  серцево-судинних захворювань,  бронхолегеневої  

патології, цирозу печінки, ускладнень виразкової хвороби  шлунка,  

збільшення  післяопераційних  ускладнень  потребує  пошуку нових  ресурсів,  

використання  високих  технологій,  удосконалення принципів практичної 

медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень закладу. 

Актуальність  програми  комунального  некомерційного  підприємства  

«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради зумовлена: необхідністю  

поліпшення  якості  надання  медичної  допомоги  населенню;  поліпшення  

матеріально-технічної  бази;  підвищення престижу  праці  медичних  

працівників  та  покращення  їх  соціального  і економічного  становища;  

забезпечення  надання  планової  та  ургентної висококваліфікованої 

лікувально-діагностичної допомоги дорослому і дитячому населенню. 

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті 

кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає 

можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та 

благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і 

кожної територіальної одиниці окремо. 

 

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги 

населенню району. 

 

2. Мета Програми 

Метою Програми є налагодження ефективного функціонування системи 

надання населенню доступної і високоякісної вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги, а також забезпечення розвитку та стабільної роботи 

відповідно до функціональних призначень щодо надання населенню належних 

медичних послуг. Значна увага приділятиметься механізмам залучення 

кваліфікованих кадрів у медичну галузь, забезпеченню належного рівня оплати 

їхньої праці, стимулюванню освоєння ними сучасних лікувальних методів та 

технологій для надання якісної медичної допомоги, підвищенню контролю за 

якістю надання медичних послуг громадянам. 

3. Загальна характеристика лікарні 

  

КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради створено для 

надання вторинної  (спеціалізованої) медичної допомоги населенню 

Лікарня представлена ліжковим фондом на 75 ліжок та поліклінікою з 

потужністю 240 відвідувань в зміну. 
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4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання 

Програми. 

Мережа Лікарні  забезпечує потреби населення у доступній, високоякісній та 

ефективній спеціалізованій медичній допомозі. Реформи, які проводяться у 

сфері охорони здоров’я, направлені на формування спроможної мережі надання 

вторинної медичної допомоги, підняття на значно вищий рівень матеріально-

технічної, діагностичної та лікувальної бази в вторинній ланці, проведення 

будівництва, реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення 

транспортом, сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення 

необхідних умов для комфортного обслуговування пацієнтів. 

Основними шляхами розв’язання проблем є: 

— пріоритетний розвиток вторинної медичної допомоги; 

— удосконалення надання спеціалізованої медичної допомоги населенню 

району; 

— приведення матеріально-технічної бази лікарні у відповідність до 

«Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони 

здоров’я» , матеріальній мотивації праці медичних працівників; 

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану заходів 

фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства. 

 

5. Фінансова підтримка виконання Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства 

України за рахунок: 

— коштів місцевого бюджету ; 

— коштів державного бюджету; 

— надання підприємством платних послуг; 

— інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються 

Підприємством на виконання плану заходів  Програми. 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової 

підтримки на 2023-2025 роки (додаток 1). 

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника 

бюджетних коштів як одержувач та використовувати виділені кошти відповідно 

до фінансового плану підприємства. 

Звіт про виконання фінансового плану підприємства подається до 

Виконавчого комітету Перечинської міської ради у терміни:  

1) за звітний рік – до 1 квітня року, який настає за звітним періодом; 

2) за звітні квартали поточного року – до 31 травня, 31 серпня та 30 

листопада кожного року. 

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал подається 

разом із звітом про виконання фінансового плану підприємства за рік. 
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6. Очікувані результати та ефективність Програми 

 

Виконання заходів Програми сприятиме: 

-  забезпеченню  вчасного  та  безперебійного  медичного  обслуговування 

населення; 

-  покращенню  якості  та  ефективності    надання  лікувально-

профілактичної допомоги; 

-  зниженню рівня захворюваності  та смертності населення; 

-  покращенню матеріально-технічної бази підприємства; 

-  підвищенню  укомплектованості  закладу  кваліфікованими  медичними 

кадрами; 

-  забезпеченню  своєчасності  розрахунків  та  недопущення  виникнення 

заборгованості підприємства.  

 

Секретар міської ради                                            Галина ГАЄВСЬКА 

 

 

 

 

 



280 
 

 

Додаток 1 

  

Орієнтовні обсяги фінансування Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області  на 2023-2025 роки 

                                                                 

№

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетн

ості 

завдання) 

Зміст заходів програми Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування, в т.ч. по роках, 

тис.грн. 

2023 

рік  

2024 

рік  

2025 рік  Всього  

1. Придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання 

та 

інвентарю 

       Придбання  господарських товарів, 

будівельних матеріалів, електротоварів, 

приладів заміру струму, меблів та інших 

малоцінних матеріалів, інших необоротних 

матеріальних активів, предметів посуду, 

білизни; 

      паливно-мастильних матеріалів, 

талонів, запчастин до транспортних 

засобів, коліс;  

      канцелярського та письмового 

приладдя; бланків, паперу та інші видатки 

на придбання 

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади та інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

700,0 

 

800,0 800,0 2300,0 



281 
 

 

2. Придбання 

медика-

ментів та 

перев’язу-

вальних 

матеріалів 

    Придбання медикаментів, 

дезінфікуючих засобів, перев’язувальних 

матеріалів, рентген плівок, виробів 

медичного призначення, лабораторних 

реактивів, швидких тестів для діагностики, 

тест- смужок для глюкометрів 

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади та інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

500,0 500,0 500,0 1500,0 

3. Оплата 

послуг (крім 

комунальни

х) 

       Оплата послуг страхування, 

встановлення програмного забезпечення, 

оплата послуг з технічного 

обслуговування, оплата послуг з 

побутового обслуговування, оплата послуг 

прання білизни, оплата послуг зв’язку та 

поштових послуг, послуг за користування 

інтернетом, послуг з охорони та заходів із 

захисту приміщень (будівель), 

встановлення сигналізації, оплата послуг з 

перезарядки вогнегасників, оплата послуг з 

поточного ремонту, експлуатаційних 

послуг, оплата послуг сторонніх фахівців, 

інші послуги 

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади та інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

800,0 800,0 900,0 2500,0 
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4. 

Виплата 

пенсії і 

допомоги, 

інші 

виплати 

населенню 

     Відшкодування сум пільгових пенсій 

ПФУ, 

відшкодування витрат, пов’язаних з 

відпуском лікарських засобів безоплатно і 

на пільгових умовах громадянам, які 

мають на це право відповідно до 

законодавства, в т. ч. відшкодування 

проїзду на консультації за направленнями 

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади та інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

350,0 350,0 350,0 1250,0 

5. 
Придбання 

обладнання 

і предметів 

довгостроко

вого 

користуванн

я 

    Придбання оргтехніки, комп’ютерної 

техніки, 

придбання медичного обладнання, 

придбання транспортних засобів, інше 

придбання основних засобів 

 

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади та інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

10000,0 5000,0 5000,0 20000,0 

6. 

Ремонт та 

виготовленн

я 

документаці

ї, 

реконструкц

ія 

     Капітальний ремонт, поточний ремонт, 

реконструкція, виготовлення проектно-

кошторисної документації та її експертиза  

 

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади та інші 

джерела не 

заборонені 

33425,0 10000,0 5000,0 48425,0 
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законодавством 

7. 

Оплата 

праці та 

нарахування 

на заробітну 

плату 

Виплата заробітної плати та нарахування 

на заробітну плату 

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади та інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

8. 

Оплата 

комунальни

х послуг та 

енергоносіїв 

Оплата водопостачання та 

водовідведення, 

оплата електроенергії, реактивної 

електроенергії, розподілу електроенергії, 

оплата природного газу, розподілу та 

транспортування природного газу, оплата 

інших енергоносіїв, вивозу твердих 

побутових відходів 

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади та інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

*8040,0 8000,0 8000,0 24040,0 
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9. 

Придбання 

медикаменті

в, та виробів 

медичного 

призначення 

для 

військовосл

ужбовців 

          Придбання медикаментів, 

перев’язувальних матеріалів, виробів 

медичного призначення, які не входять до 

Національного Переліку основних 

лікарських засобів, та необхідні для 

лікування та реабілітації 

військовослужбовців, які постраждали під 

час війни з російським агресором 

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади, 

бюджети інших 

територіальних 

громад, 

громадські, 

благодійні 

організації та 

інші джерела не 

заборонені 

законодавством 

1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

 

 Всього:   55815,0 27450,0 22550,0 
105815,

0 

  

 

Секретар міської ради                                                                                               Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 32 

до рішення Перечинської міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 624 

 

Програма фінансового забезпечення роботи постійно діючої військово-

лікарської  комісії  при першому відділі Ужгородського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки з 

проведення медичного огляду призовників та військовозобов»язаних 

на 2023-2025 роки. 

 

ПАСПОРТ 

 

Замовник Програми Перечинська міська рада 

Перший відділ Ужгородського районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

про розроблення 

Програми 

Закон України «Про військовий обов»язок і 

військову службу» ( із змінами), «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 

Положення про військово-лікарську 

експертизу в Збройних силах України, 

затвердженого наказом Міністра оборони 

України 14.08.2008 № 402, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 17.11. 2008 

року за № 1109/15800 (зі змінами) 

Розробник Програми КНП «Перечинська лікарня» Перечинської 

міської ради 

Головний розпорядник 

коштів 

Відділ охорони здоров»я Перечинської 

міської ради 

Виконавець заходів 

програми 

КНП «Перечинська лікарня» Перечинської 

міської ради 

Термін виконання 

програми 

2023-2025 роки 

Джерела фінансування Бюджет Перечинської ОТГ , інші джерела не 

заборонені законодавством. 

 

 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми       

(тис.грн.),  

Всього:  3400,0 тис.грн. 

В тому числі: 2023 рік – 1140,0  

                        2024 рік –1150,0 

                        2025 рік - 1110,0 
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1. Загальна частина 

        Програма розроблена на основі Закону України «Про військовий 

обов»язок і військову службу» ( із змінами), «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних 

силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України 14.08.2008 

№ 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11. 2008 року за № 

1109/15800 (зі змінами) для проведення медичного огляду громадян, 

військовослужбовців, військовозобов»язаних, резервістів для визначення 

ступеня їх придатності за станом здоров»я до військової служби, їх призову на 

військову службу, відправлення призваних осіб до військових частин, 

прийняття на військову службу за контрактом та призову під час проведення 

заходів з мобілізації. 

    Дана програма забезпечить функціонування роботи медичної комісії при 

першому відділі Ужгородського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки відповідно до вимог чинного 

законодавства України.  

      Організація проведення медичного огляду окремих категорій 

військовозобов»язаних для визначення  ступеня придатності їх до військової 

служби відповідно до Закону України «Про військовий обов»язок і військову 

службу» стаття 43 покладена на об»єднані територіальні громади. 

     На виконання цих повноважень КНП «Перечинська лікарня» 

Перечинської міської ради направляє медичних працівників для створення 

постійно діючої військово-лікарської комісії (надалі ВЛК). 

     Із введенням воєнного стану в Україні члени ВЛК працюють 

понаднормово. Програмою державних медичних гарантій медичного 

обслуговування населення з 01 квітня 2020 року не передбачено фінансування 

організації медичних оглядів військовозобов»язаних. Робота лікарів у складі 

позаштатних постійно діючих ВЛК не входить до переліку послуг, які можуть 

оплачуватись Національною службою здоров»я України. Проведення 

медичного огляду призовників та військовозобов»язаних без фінансування з 

бюджетів територіальних громад за надані послуги є неможливим. 

    Затвердження Програми дасть змогу фінансового забезпечення медичних 

працівників, залучених до складу медичної комісії, для проведення медичного 

огляду призовників та військовозобов»язаних при проведенні військово-

лікарської експертизи в першому відділі Ужгородського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

 

2. Мета Програми 

Метою програми є медичне забезпечення приписки до призовної 

дільниці, призову на строкову військову службу, прийняття на військову 

службу за контрактом, призову під час проведення заходів з мобілізації, 

відбору і прийняття на службу у військовий резерв. 
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3. Завдання Програми 

Завданням програми є якісне проведення військово-лікарської експертизи та 

фінансове забезпечення медичних працівників, залучених до складу медичної 

комісії для проведення медичного огляду призовників та 

військовозобов»язаних, за надані послуги. 

Виконання Програми дасть змогу: 

- якісно проводити роботу по призову з метою визначення ступеня 

придатності до військової служби; 

- надавати ефективну медичну допомогу для вчасного виявлення та 

лікування, диспансерного нагляду призовної, та допризовної молоді, 

резервістів і т.д.; 

- обстежувати призовників та допризовників на базі КНП «Перечинської 

лікарні» Перечинської міської ради з використанням сучасного 

обладнання. 

 

4. Очікуваний результат 

Відбір здорових громадян для високопрофесійного виконання ними 

військового обов»язку, успішного несення служби у ЗСУ. 

Організація надання медичної допомоги тимчасово непридатним 

військовозобов»язаним з подальшим їх переосвідченням і встановленням 

ступеню придатності до військової служби. 

 

5. Виконавці Програми 

Відповідальним виконавцем Програми є КНП «Перечинська лікарня2 

Перечинської міської ради Закарпатської області. 

      Обстеження призовників та військовозобов»язаних проводити на базі КНП 

«Перечинська лікарня» та першому відділі Ужгородського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

 

6. Фінансування Програми 

Фінансове забезпечення Програми планується здійснювати за рахунок коштів, 

передбачених у бюджеті Перечинської ОТГ та за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

 

7. Координація та контроль за виконанням Програми 

Координацію та контроль за виконанням програми здійснює Перечинська 

міська рада. 

 

 

Секретар міської ради                                                       Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 1 

До Програми 

 

    Орієнтовні обсяги фінансування Програми фінансового забезпечення 

роботи постійно діючої військово-лікарської  комісії  при першому відділі 

Ужгородського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки з проведення медичного огляду призовників та 

військовозобов»язаних на 2023-2025 роки. 

 

3 

п/п 

Назва заходу Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування, 

тис.грн., в т.ч. по роках 

2023 2024 2025 Всього 

1 Заробітна плата з 

нарахуваннями на 

заробітну плату для 

забезпечення роботи 

лікарів у комісії 

Бюджет 

Перечинської 

міської ради, 

бюджети інших 

територіальних 

громад  

500,0 500,0 500,0 1500,0 

2 Витрати лабораторії 

лікарні,  пов»язані з 

комплексним 

проведенням 

досліджень та витрати 

на проведення 

обстежень у лікарні 

Бюджет 

Перечинської 

міської ради, 

бюджети інших 

територіальних 

громад 

500,0 500,0 500,0 1500,0 

3 Медикаменти та 

перев»язувальні 

матеріали 

Бюджет 

Перечинської 

міської ради, 

бюджети інших 

територіальних 

громад 

100,0 100,0 100,0 300,0 

4 Придбання предметів, 

матеріалів, інвентарю 

та ін.. для забезпечення 

роботи медичних 

працівників 

Бюджет 

Перечинської 

міської ради, 

бюджети інших 

територіальних 

громад 

40,0 50,0 10,0 100,0 

 Всього  1140,0 1150,0 1110,0 3400,0 

 

 

Секретар міської ради                                        Галина ГАЄВСЬКА 
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    УКРАЇНА 

   ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                                                                               

1 пленарне засідання  

25 сесії VIII скликання 

   РІШЕННЯ 

 

від 15 грудня 2022 року №625 

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, 10.11.2022, 18.11.2022 року) 

 

07505000000 
                (код бюджету) 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись ст. 23, 78, 85 Бюджетного кодексу України та п.  222 

Прикінцевих та перехідних положень БКУ, враховуючи: 

розпорядження міського голови від 22.11.2022 року №243/09-05 «Про 

внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2022 рік», 

розпорядження міського голови від 23.11.2022 року №246/09-05 «Про 

внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2022 рік»,  

лист фінансового відділу Перечинської міської ради від 01.12.2022 

№260/01-12 «Офіційний висновок про перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету Перечинської міської територіальної громади 

станом на 01.12.2022 року», 

лист фінансового відділу Перечинської міської ради від 14.12.2022 

№274/01-12 «Офіційний висновок про перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету Перечинської міської територіальної громади 

станом на 01.12.2022 року», 

лист Закарпатської ОВА від 28.11.2022 №15036/06-10 «Щодо 

передбачення обласному бюджету коштів для реалізації програм», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2022 рік: 
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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, змін до 

перерозподілу спрямованого залишку коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що утворився на початок бюджетного періоду; 

змін до перерозподілу спрямованого залишку коштів субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду; змін до 

перерозподілу спрямованого залишку коштів по субвенції з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, що 

утворився на початок бюджетного періоду; 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 270 000,00 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 обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проектів у 2022 році згідно з додатком 5 до цього рішення. 

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

додатком 6 до цього рішення. 

8. Затвердити зміни до розподілу субвенції із місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів (КПКВК 9800) на 2022 рік згідно з додатком 7. 

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

10. Установити, що невикористані на кінець 2022 року кошти іншої 

субвенції, передбаченої обласному бюджету Закарпатської області, 

залишаються на його рахунку для здійснення відповідних витрат у 2023 році з 

урахуванням їх цільового призначення. 

11. Установити, що невикористані на кінець 2022 року кошти субвенції з 

місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між 
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територіальними громадами, передбаченої бюджету Полянської сільської 

територіальної громади, залишаються на його рахунку для здійснення 

відповідних витрат у 2023 році з урахуванням їх цільового призначення. 

12.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (В.В. КРАВЕЦЬ). 

 

Міський голова                                                          Іван ПОГОРІЛЯК 
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07505000000
код бюджету

(грн)

усього
у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  3 475 000,00 3 475 000,00 - -

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
3 475 000,00 3 475 000,00 - -

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 3 475 000,00 3 475 000,00 - -

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

3 475 000,00 3 475 000,00 - -

40000000 Офіційні трансферти  168 668,00 168 668,00 - -

41000000 Від органів державного управління  168 668,00 168 668,00 - -

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
168 668,00 168 668,00 - -

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 168 668,00 168 668,00 - -

Х Усього доходів (без урахування трансфертів) 3 475 000,00 3 475 000,00 - -

Х Разом доходів 3 643 668,00 3 643 668,00 - -

           Секретар міської ради                                            Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 1                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 15 грудня 2022 року №625

Зміни до обсягу доходів бюджету міської територіальної громади на 2022 рік

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд
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(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -4 815 589,00 4 815 589,00 4 815 589,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
-4 815 589,00 4 815 589,00 4 815 589,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

- -4 815 589,00 4 815 589,00 4 815 589,00

Х Загальне фінансування -4 815 589,00 4 815 589,00 4 815 589,00

600000 Фінансування за активними операціями -4 815 589,00 4 815 589,00 4 815 589,00

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів -4 815 589,00 4 815 589,00 4 815 589,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

- -4 815 589,00 4 815 589,00 4 815 589,00

Х Загальне фінансування -4 815 589,00 4 815 589,00 4 815 589,00

           Секретар міської ради                                            Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 2                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 15 грудня 2022 року №625

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
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 (грн) 

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

0100000
Міська рада (головний 

розпорядник)
37 946 989,00 31 499 074,00 9 902 888,00 2 808 969,00 6 447 915,00 17 769 333,00 17 485 672,00 283 661,00 - - 17 485 672,00 55 716 322,00

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
37 946 989,00 31 499 074,00 9 902 888,00 2 808 969,00 6 447 915,00 17 769 333,00 17 485 672,00 283 661,00 - - 17 485 672,00 55 716 322,00

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

13 522 911,00 13 522 911,00 9 732 086,00 1 143 160,00 - 2 492 555,00 2 492 555,00 - - - 2 492 555,00 16 015 466,00

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

705 337,00 705 337,00 - 405 387,00 - 495 193,00 495 193,00 - - - 495 193,00 1 200 530,00

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
184 200,00 184 200,00 - - - - - - - - - 184 200,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

10 849,00 10 849,00 - - - - - - - - - 10 849,00

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду
- - - - - - - - - - -

0116013 6013 0620

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

145 680,00 145 680,00 - - - - - - - - - 145 680,00

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення 

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

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Разомвидатки 

споживання

з  них

Спеціальний фонд

видатки 

розвитку
усього

видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку
усього 

у тому                      

числі бюджет 

розвитку
оплата              

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток 3             

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 15 грудня 2022 року №625

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
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0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні 

послуги

1 676 250,00 - - - 1 676 250,00 555 095,00 555 095,00 - - - 555 095,00 2 231 345,00

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
- - - - - 2 807,00 2 807,00 - - - 2 807,00 2 807,00

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

- - - - - 64 506,00 64 506,00 - - - 64 506,00 64 506,00

в т.ч. за рахунок коштів субвенції  з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

- - - - - 63 506,00 63 506,00 - - - 63 506,00 63 506,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

4 200 785,00 1 250 000,00 - - 2 950 785,00 5 476 967,00 5 476 967,00 - - - 5 476 967,00 9 677 752,00

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 

- - - - - 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
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0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

263 478,00 263 478,00 - - - 90 600,00 90 600,00 - - - 90 600,00 354 078,00

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
4 666 745,00 4 666 745,00 - - 3 764 055,00 3 764 055,00 - - - 3 764 055,00 8 430 800,00

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

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

4 920 300,00 4 920 300,00 - - - 1 125 000,00 1 125 000,00 - - 1 125 000,00 6 045 300,00

0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту (головний 

розпорядник)

86 953 080,00 86 953 080,00 60 103 025,00 9 401 217,00 - 5 813 259,00 4 685 709,00 1 127 550,00 - 240 000,00 4 685 709,00 92 766 339,00

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту (відповідальний 

виконавець)

86 953 080,00 86 953 080,00 60 103 025,00 9 401 217,00 - 5 813 259,00 4 685 709,00 1 127 550,00 - 240 000,00 4 685 709,00 92 766 339,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

2 758 439,00 2 758 439,00 2 147 810,00 70 430,00 - - - - - - - 2 758 439,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 15 189 643,00 15 189 643,00 9 688 850,00 2 173 809,00 765 750,00 75 000,00 690 750,00 - - 75 000,00 15 955 393,00

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти

18 740 197,00 18 740 197,00 8 537 462,00 6 416 958,00 - 4 519 864,00 4 383 064,00 136 800,00 - - 4 383 064,00 23 260 061,00

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
4 978 202,00 4 978 202,00 4 064 510,00 - - 330 000,00 30 000,00 300 000,00 240 000,00 30 000,00 5 308 202,00

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти
320 330,00 320 330,00 - - - - - - - - - 320 330,00

0611151 1151 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету

32 000,00 32 000,00 - - - - - - - - - 32 000,00

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
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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) 

- р.                    - р.                        - р.                        - р.                   - р.                 35 000,00р.                         35 000,00р. - р.                - р.       - р.                        35 000,00р. 35 000,00р.         

0611200 1200 0990

 Надання освіти за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами 

101 700,00р.          101 700,00р.          83 358,00р. - р.                   - р.                 33 400,00р.                         33 400,00р. - р.                - р.       - р.                        33 400,00р. 135 100,00р.       

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 

- р.                                             -  р.                          -  р. - р.                   - р.                 - р.                           - р.                         - р.                - р.       - р.             - р.                       - р.                      

0613230 3230 1070

 Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у 

зв`язку із введенням воєнного стану 

299 000,00р.          299 000,00р. - р.                        - р.                   - р.                 26 275,00р.             26 275,00р.           - р.                - р.       - р.             26 275,00р.          325 275,00р.       

0614030 4030 0824  Забезпечення діяльності бібліотек 1 067 937,00р.    1 067 937,00р.       767 085,00р.   124 000,00р. - р.                 - р.                           - р.                           - р.                - р.       - р.             - р.                          1 067 937,00р.   

0614040 4040 0824
 Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок 
597 814,00р.          597 814,00р.       220 981,00р.     52 700,00р. - р.                 - р.                           - р.                           - р.                - р.       - р.             - р.                          597 814,00р.       

0614060 4060 0828

 Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів 

1 984 390,00р.    1 984 390,00р.    1 280 820,00р.   364 670,00р. - р.                 27 970,00р.             27 970,00р.           - р.                - р.       - р.             27 970,00р.          2 012 360,00р.   

0615031 5031 0810

 Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

2 100 854,00р.    2 100 854,00р.    1 533 826,00р.   198 650,00р. - р.                 75 000,00р.             75 000,00р.           - р.                - р.       - р.             75 000,00р.          2 175 854,00р.   

0615062 5062  0810 

 Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні 

12 000,00р.                12 000,00р. - р.                        - р.                   - р.                 - р.                           - р.                           - р.                - р.       - р.             - р.                          12 000,00р.         

0700000

 Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

(головний розпорядник) 

8 080 459,00р. 8 080 459,00р.  1 736 061,00р.  - р.                - р.               10 193 492,63р.     10 193 492,63р.   - р.              - р.    - р.          10 193 492,63р. 18 273 951,63р. 

0710000

 Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

(відповідальний виконавець) 

8 080 459,00р. 8 080 459,00р.  1 736 061,00р.  - р.                - р.               10 193 492,63р.     10 193 492,63р.   - р.              - р.    - р.          10 193 492,63р. 18 273 951,63р. 
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0710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

1 037 240,00 1 037 240,00 828 577,00 - - - - - - - 1 037 240,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
4 574 518,00 4 574 518,00 - 2 256 087,00 2 256 087,00 2 256 087,00 6 830 605,00

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

42 000,00 42 000,00 - - - - - - - - 42 000,00

0713104 3104 1020

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, 

інвалідністю

1 097 130,00 1 097 130,00 907 484,00 - - - - - - - - 1 097 130,00

0713160 3160 1010

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

228 900,00 228 900,00 - - - - - - - - - 228 900,00

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
- - - - - 5 275 553,00 5 275 553,00 - - - 5 275 553,00 5 275 553,00

0718240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
14 482,00 14 482,00 - - 2 586 852,63 2 586 852,63 - - - 2 586 852,63 2 601 334,63
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3700000
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник)
1 485 000,00 1 485 000,00 771 100,00 - - 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 1 485 000,00 771 100,00 - - 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 - - - - - - - - - - - -

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   500 000,00 500 000,00 - - - 3 600 000,00 3 600 000,00 - - - 3 600 000,00 4 100 000,00

Х Х Х УСЬОГО 134 465 528,00 128 017 613,00 72 513 074,00 12 210 186,00 6 447 915,00 37 431 264,63 36 020 053,63 1 411 211,00 - 240 000,00 36 020 053,63 171 896 792,63

           Секретар міської ради                                            Галина ГАЄВСЬКА
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 (грн) 

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

268 668,00 268 668,00 168 668,00 3 375 000,00 3 375 000,00 3 375 000,00 3 643 668,00

0100000 Міська рада (головний розпорядник) 118 642,00 118 642,00 - 18 642,00 - 3 375 000,00 3 375 000,00 - - - 3 375 000,00 3 493 642,00

0110000 Міська рада (відповідальний виконавець) 118 642,00 118 642,00 - 18 642,00 - 3 375 000,00 3 375 000,00 - - - 3 375 000,00 3 493 642,00

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

18 642,00 18 642,00 - 18 642,00 - - - - - - 18 642,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

- - - 1 800 000,00 1 800 000,00 - - - 1 800 000,00 1 800 000,00

0718240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони - - - 1 500 000,00 1 500 000,00 - - - 1 500 000,00 1 500 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

100 000,00 100 000,00 - - 75 000,00 75 000,00 - - - 75 000,00 175 000,00

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

(головний розпорядник)
150 026,00 150 026,00 - 150 026,00 - - - - - - - 150 026,00

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

(відповідальний виконавець)
150 026,00 150 026,00 - 150 026,00 - - - - - - - 150 026,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти
150 026,00 150 026,00 150 026,00 - - - - 150 026,00

Спеціальний фонд

видатки 

споживання

з  них

оплата              

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Загальний фонд

Додаток 3.1                

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 15 грудня 2022 року №625

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів                                                                                                                                                                                                
(у межах змін обсягу доходів, змін до перерозподілу спрямованого залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що 

утворився на початок бюджетного періоду; змін до перерозподілу спрямованого залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, що утворився 

на початок бюджетного періоду; змін до перерозподілу спрямованого залишку коштів по субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду; загального обсягу видатків)
07505000000
(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код  

ТПКВК         

МБ

Код 

ФКВ         

МБ усього 
у тому                      

числі бюджет 

розвитку
усього

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

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

видатки 

споживан

ня

Разом
оплата 

праці

з  них

I. В межах змін обсягу доходів

видатки 

розвитку

видатки            

розвитку
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- - - - - - - - - - -

0100000 Міська рада (головний розпорядник) - - - - - -18,63 -18,63 - - - -18,63 -18,63

0110000 Міська рада (відповідальний виконавець) - - - - - -18,63 -18,63 - - - -18,63 -18,63

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

- - - - - -18,63 -18,63 - - - -18,63 -18,63

0700000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального захисту 

населення (головний розпорядник)
- - - - 18,63 18,63 - - - 18,63 18,63

0710000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального захисту 

населення (відповідальний виконавець)
- - - - 18,63 18,63 - - - 18,63 18,63

0718240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони - - - 18,63 18,63 - - - 18,63 18,63

- - - - - - - - - - -

0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi та 

спорту Перечинської мiської ради (головний 

розпорядник)

- - - - - -57 820,00 -57 820,00 - - - -57 820,00 -57 820,00

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

спорту Перечинської мiської ради 
- - - - - -57 820,00 -57 820,00 - - - -57 820,00 -57 820,00

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)

- - - - - -57 820,00 -57 820,00 - - - -57 820,00 -57 820,00

0700000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального захисту 

населення (головний розпорядник)
- - - - 57 820,00 57 820,00 - - - 57 820,00 57 820,00

0710000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального захисту 

населення (відповідальний виконавець)
- - - - - 57 820,00 57 820,00 - - - 57 820,00 57 820,00

0718240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони - - - 57 820,00 57 820,00 - - - 57 820,00 57 820,00

-29 014,00 -29 014,00 -23 782,00 29 014,00 29 014,00 29 014,00

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

(головний розпорядник)
-29 014,00 -29 014,00 -23 782,00 -29 014,00

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

(відповідальний виконавець)
-29 014,00 -29 014,00 -23 782,00 -29 014,00

II.  Зміни до перерозподілу спрямованого залишку коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на 

початок бюджетного періоду

III.  Зміни до перерозподілу спрямованого залишку коштів субвенції з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 

періоду

IV. Зміни до перерозподілу спрямованого залишку коштів по субвенції з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду
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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

0700000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального захисту 

населення (головний розпорядник)
- - - - 29 014,00 29 014,00 - - - 29 014,00 29 014,00

0710000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального захисту 

населення (відповідальний виконавець)
- - - - - 29 014,00 29 014,00 - - - 29 014,00 29 014,00

0718240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони - - 29 014,00 29 014,00 - - - 29 014,00 29 014,00

-1 411 575,00 ############ -385 073,00 335 330,00 99 650,00 1 411 575,00 1 411 575,00 - - - 1 411 575,00 -

0100000 Міська рада (головний розпорядник) -1 113 605,00 ############ - - 99 650,00 1 383 605,00 1 383 605,00 - - - 1 383 605,00 270 000,00

0110000 Міська рада (відповідальний виконавець) -1 113 605,00 ############ - - 99 650,00 1 383 605,00 1 383 605,00 - - - 1 383 605,00 270 000,00

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

-918 605,00 -918 605,00 - 584 605,00 584 605,00 - - - 584 605,00 -334 000,00

0113230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням підтримки 

внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням воєнного стану

-300 000,00 -300 000,00 - - 395 193,00 395 193,00 - - - 395 193,00 95 193,00

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні

-84 751,00 -84 751,00 - - - - - - - - - -84 751,00

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
-258 000,00 -258 000,00 - - - - - - -258 000,00

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги

99 650,00 - - - 99 650,00 - - - - 99 650,00

0117310 7310 0443
Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального 

господарства
- - - - -46 193,00 -46 193,00 - - - -46 193,00 -46 193,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

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

0118110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха
11 101,00 11 101,00 - - - - - - - 11 101,00

V. В межах загального обсягу видатків 
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0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 570 000,00 570 000,00 - - - - - - 570 000,00

0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 19 000,00 19 000,00 - - - - - - - - - 19 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

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

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

(головний розпорядник)
-27 970,00 -27 970,00 -415 273,00 335 330,00 - 27 970,00 27 970,00 - - - 27 970,00 -

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

(відповідальний виконавець)
-27 970,00 -27 970,00 -415 273,00 335 330,00 - 27 970,00 27 970,00 - - - 27 970,00 -

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

91 600,00 91 600,00 88 400,00 -4 270,00 - 91 600,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -317 950,00 -317 950,00 -411 795,00 - -317 950,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти
140 000,00 140 000,00 -34 150,00 280 000,00 - 140 000,00

0611080 1080 0960
Надання спеціалізованої освіти мистецькими 

школами
95 100,00 95 100,00 61 950,00 - 95 100,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 85 000,00 85 000,00 - 85 000,00

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
1 000,00 1 000,00 - 1 000,00

0613230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням підтримки 

внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням воєнного стану

-41 000,00 -41 000,00 - -41 000,00

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -128 900,00 -128 900,00 -115 650,00 10 600,00 - -128 900,00

0614040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 4 750,00 4 750,00 3 550,00 - 4 750,00

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

19 530,00 19 530,00 -18 778,00 47 500,00 27 970,00 27 970,00 27 970,00 47 500,00

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
22 900,00 22 900,00 11 200,00 1 500,00 - 22 900,00

0700000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального захисту 

населення (головний розпорядник)
- - 30 200,00 - - - - - - - - -

0710000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального захисту 

населення (відповідальний виконавець)
- - 30 200,00 - - - - - - - - -

0710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

37 000,00 37 000,00 30 200,00 - 37 000,00
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0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню
- -16 523,00 -16 523,00 -16 523,00 -16 523,00

0717322 7322 0443 Будівництво-1 медичних установ та закладів - 16 523,00 16 523,00 16 523,00 16 523,00

0713035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті

-18 000,00 -18 000,00 - -18 000,00

0713104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю

-22 000,00 -22 000,00 - -22 000,00

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

3 000,00 3 000,00 - 3 000,00

3700000 Фінансовий відділ (головний розпорядник) -270 000,00 - - - - - - - - - - -270 000,00

3710000 Фінансовий відділ (головний розпорядник) -270 000,00 - - - - - - - - - - -270 000,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -270 000,00 - -270 000,00

Х Х Х УСЬОГО -1 171 921,00 ############ -408 855,00 503 998,00 99 650,00 4 815 589,00 4 815 589,00 - - - 4 815 589,00 3 643 668,00

           Секретар міської ради                                                                                                                                    Галина ГАЄВСЬКА
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      (грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Міська рада (головний розпорядник) Х Х 2 625 193,00 -95 000,00 2 720 193,00 2 720 193,00

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
Х Х 2 625 193,00 -95 000,00 2 720 193,00 2 720 193,00

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)

95 193,00 -300 000,00 395 193,00 395 193,00

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва

Програма розвитку культурно-масової роботи в 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-

2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 

(зі змінами)

-40 000,00 -40 000,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

Програма розвитку фізичної культури та спорту в 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-

2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61
-84 751,00 -84 751,00

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду

Програма фінансової підтримки КП "Комунальник" з 

питань розвитку житлово-комунального господарства 

на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 

(зі змінами)

-162 000,00 -162 000,00

0116013 6013 0620

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

Програма фінансового забезпечення заходів 

пов’язаних з підсиленням водопостачання в 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-

2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61
-258 000,00 -258 000,00

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)

99 650,00 99 650,00 -

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» у Перечинській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 

(зі змінами)

2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00

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
11 101,00 11 101,00 -

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)

570 000,00 570 000,00

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів масової 

інформації

Програма забезпечення інформаційного простору у 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-

2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61
19 000,00 19 000,00 -

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

175 000,00 50 000,00 125 000,00 125 000,00

Програма організації та забезпечення територіальної 

оборони, призову на строкову військову службу та 

військово-патріотичного виховання населення 

Перечинської міської територіальної громади на 2022 

– 2025 роки

Рішення від 

16.02.2022 №500
-50 000,00 -50 000,00 -

Комплексна Програма профілактики злочинності на 

території Перечинської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61  
50 000,00 50 000,00 50 000,00

Програма підвищення ефективності виконання 

повноважень органами казначейства щодо реалізації 

державної регіональної політики на 2022-2025 роки

Рішення від 

28.07.2022 №127   

(зі змінами)

75 000,00 75 000,00 75 000,00

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту 

Перечинської міської територіальної громади, а також 

зміцнення матеріально-технічної бази 7 ДПРЧ (м. 

Перечин) 1 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у 

Закарпатській області 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61             

(зі змінами)

100 000,00 100 000,00 -

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

спорту (головний розпорядник)
Х Х 44 000,00 44 000,00

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

спорту (відповідальний виконавець)
Х Х 44 000,00 44 000,00

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти

Програма "Шкільний автобус" у Перечинській міській 

ТГ на 2022-2025 роки

Рішення від 

03.02.2022 №495
85 000,00 85 000,00

0613230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у 

зв`язку із введенням воєнного стану

Програма "Турбота" Перечинської міської 

територіальної громади на 2022-2023 роки

Рішення від 

13.03.2022 №514 

(зі змінами)

-41 000,00 -41 000,00 -

0700000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення (головний 

розпорядник)

Х Х 1 583 852,63 -3 000,00 1 586 852,63 1 586 852,63

0710000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення (відповідальний 

виконавець)

Х Х 1 583 852,63 -3 000,00 1 586 852,63 1 586 852,63

Код 

ФКВМБ

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву / 

регіональну 

прграму

Усього
Загальний             

фонд

Спеціальний фонд 

Додаток 4   

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 15 грудня 2022 року №625

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

07505000000
код бюджету

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВКМ

Б
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0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню

Програма фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Перечинська лікарня» 

Перечинської міської ради Закарпатської області на 

2023-2025 роки

Рішення від 

15.12.2021 №436 

(зі змінами)

-16 523,00 -16 523,00 -16 523,00

0713035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті

Програма компенсації пільгових перевезень окремих 

категорій громадян (мешканців Перечинської міської 

територіальної громади) на залізничному транспорт

Рішення від 

17.12.2020 61              

(зі змінами)

-3 000,00 -3 000,00

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів

Програма фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Перечинська лікарня» 

Перечинської міської ради Закарпатської області на 

2023-2025 роки

Рішення від 

15.12.2021 №436 

(зі змінами)

16 523,00 16 523,00 16 523,00

0718240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони

Програма заходів національного спротиву 

Перечинської міської територіальної громади на 2022-

2023 роки

Рішення від 

12.07.2022 №560 

(зі змінами)

1 586 852,63 1 586 852,63 1 586 852,63

Х Х Х УСЬОГО Х Х 4 253 045,63 -54 000,00 4 307 045,63 4 307 045,63

           Секретар міської ради                                                                                                 Галина ГАЄВСЬКА



308 
 

 

 

  

(грн)

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код           

ТПКВК           

МБ

КФКВК 

МБ

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний 

період 

реалізації 

проекту, (рік 

початку і 

завершення

)

Загальна 

вартість 

проекту, 

гривень

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету 

всього, гривень

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету у 

2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень 

готовності 

проекту на 

кінець 2022 

року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Міська рада (головний розпорядник) Х Х Х 1 434 750,38 -46 211,63 Х

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
Х Х Х 1 434 750,38 -46 211,63 Х

0117310 7310 0443
Будівництво-1 об'єктів житлово-

комунального господарства

Будівництво каналізації по вул.Духновича в 

м.Перечин
-46 193,00 -46 193,00

в тому числі:

проектні роботи -46 193,00 -46 193,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

Будівництво спортивного майданчика зі 

штучним покриттям по вулиці с. Підгірянки, 

10 в м.Перечин 

2021-2022 1 569 439,00 1 480 943,38 -18,63 94,4

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення (головний 

розпорядник)

Х Х Х 105 553,00 16 523,00 Х

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення Перечинської 

мiської ради (відповідальний 

Х Х Х 105 553,00 16 523,00 Х

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
Х Х Х 105 553,00 16 523,00

Реконструкція гінекологічного відділення під 

терапевтичне відділення КНП "Перечинська 

лікарня" Перечинської міської ради за 

адресою м.Перечин вул.Ужанська, 8

105 553,00 16 523,00

в тому числі:

проектні роботи 105 553,00 16 523,00

Х Х Х Х УСЬОГО Х Х 1 540 303,38 -29 688,63 Х

Додаток 5             

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 15 грудня 2022 року №625

Зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році       
07505000000

код бюджету

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА
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07505000000
код бюджету

(грн)

1 3

41040400 168 668,00

0710000000

0
168 668,00

0,00

Х 168 668,00

Х 168 668,00

Х 0,00

(грн)

1 2 4

0119800 9800 50 000,00

9900000000

0
9800 50 000,00

0119800 9800 125 000,00

9900000000

0
9800 125 000,00

Х Х 175 000,00

Х Х 50 000,00

Х Х 125 000,00

           Секретар міської ради                                            Галина ГАЄВСЬКА

Обласний бюджет Закарпатської області

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

Усього

Додаток 6                  

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 15 грудня 2022 року №625

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код 

Класифікації 

доходу 

бюджету / Код 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту
Усього

2

I. Трансферти до загального фонду бюджету
Інші дотації з місцевого бюджету 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

загальний фонд

спеціальний фонд

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

Державний бюджет

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

Державний бюджет

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
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(грн)

видатки 

споживання 

видатки            

розвитку

1 2 3 4 5 6 7

1 Перечинська міська рада - головний розпорядник коштів 50 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 175 000,00

1.1.

Програма організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову 

військову службу та військово-патріотичного виховання населення Перечинської міської 

територіальної громади на 2022 – 2025 роки 

-50 000,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00

-50 000,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00

1.2.
Комплексна Програма профілактики злочинності на території Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки
0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00

0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00

1.3.
Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства 

щодо реалізації державної регіональної політики на 2022-2025 роки
0,00 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00

0,00 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00

1.4.

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської міської 

територіальної громади, а також зміцнення матеріально-технічної бази 7 ДПРЧ (м. 

Перечин) 1 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Закарпатській області 2021-

2023 роки

100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

50 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 175 000,00

Додаток 7         

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 15 грудня 2022 року №625

Зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм                                                                                                                              

соціально-економічного розвитку регіонів (КПКВК 9800) на 2022 рік

07505000000
  код бюджету

№               

з/п

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / Найменування одержувача 

субенції                            

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

у тому числі

Разом

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - 

одержувач коштів

ГУНП в Закарпатській області - одержувач коштів 

Усього

           Секретар міської ради                                            Галина ГАЄВСЬКА

Управління державної казначейської служби України у Перечинському районі Закрпатської 

області - одержувач коштів

1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Закарпатській області - одержувач коштів



311 
 

 

 
УКРАЇНА 

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 15 грудня 2022 року №626 

м.Перечин 

 

Про бюджет Перечинської міської  

територіальної громади на 2023 рік 

 

07505000000 
(код бюджету) 

  

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частини 1 статті 

26, статтей 59 та 61 Закону України "Про місцеве самоврядування", відповідно 

до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», міська рада 

вирішила: 

 

1. Визначити на 2023 рік: 

доходи бюджету міської територіальної громади у сумі                                  

120 502 600 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого  

бюджету – 117 707 600 гривень та доходи спеціального фонду місцевого 

бюджету                –  2 795 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі                                  

120 502 600 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого                                 

бюджету – 117 707 600 гривень та видатки спеціального фонду місцевого      

бюджету – 2 795 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної 

громади у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,42 відсотки видатків 

загального фонду бюджету, визначених цим пунктом; 

резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 

100 000 гривень, що становить 0,08 відсотків видатків загального фонду 

місцевого бюджету, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 

до цього рішення. 
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4. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на 

реалізацію місцевих програм у сумі 9 694 314 гривень згідно з додатком 4 

до цього рішення. 

5. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної 

громади на 2023 рік: 

1) до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади 

належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та 

трансферти, визначені статтею 97, 101, 1032, 1033 Бюджетного кодексу 

України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою 

статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»; 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України та 

статтею 72 Бюджетного кодексу України; 

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.    

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

міської територіальної громади на 2023 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, частиною 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені 

статтею 72 Бюджетного кодексу України; 

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10  частини 

1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені 

статтею 72 Бюджетного кодексу України.   

7. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду 

бюджету міської територіальної громади (абзаци 1, 2 пункту 6 цього рішення) 

згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 

Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, 

визначених частиною 2 статті 71 та статтями 89, 91 Бюджетного кодексу 

України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними 

підпунктами абзацу 3 пункту 6 цього рішення, спрямовуються відповідно на 

надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам.  

8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками бюджету міської територіальної громади 

видатки загального фонду на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 
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забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального 

користування.  

9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право 

виконавчому комітету Перечинської міської ради отримувати у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових 

касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених 

видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок 

коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 

відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до 

кінця поточного бюджетного періоду. 

10. Головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної 

громади на виконання норм Бюджетного кодексу України: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених 

їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату 

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов праці та розміру мінімальної заробітної плати;  

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 

енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, 

комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 

установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у 

межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі; 

6) надання інформації до інформаційно-аналітичної системи управління 

плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGIСA» відповідно до 

пункту 10 розділу ІІ Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів 

України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 серпня 2021р.№ 

488. 

11. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників 

та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на 

премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в 
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межах бюджетних асигнувань на заробітну плату, затверджених для 

бюджетних установ у кошторисах. 

12. Надати право фінансовому відділу міської ради у разі внесення 

Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації 

доходи, видатки та джерела фінансування бюджету територіальної громади 

враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису бюджету 

міської територіальної громади на 2023 рік. 

13. Надати право міському голові за погодженням із постійною комісією з 

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій у 

період між пленарними засіданнями сесій міської ради: 

13.1. Здійснювати протягом 2023 року розподіл та перерозподіл обсягів 

субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих 

бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними 

урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад з наступним затвердженням 

на сесії Перечинської міської ради. 

13.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2023 рік у разі, якщо після 

прийняття рішення про бюджет міської територіальної громади повноваження 

на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне 

призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного 

розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника 

бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється 

і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним 

розпорядником бюджету міської територіальної громади, якому це доручено.  

13.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2023 рік у разі внесення змін до 

структури міської ради та передачі повноважень головних розпорядників 

коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам міської 

ради. 

13.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних 

коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування,  

будівництво або реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких 

проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проектно-

кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені 

в бюджеті міської територіальної громади на 2023 рік. 

13.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного 

розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у 

тому числі обсяги місцевих програм. 

14. Установити, що в процесі виконання бюджету міської територіальної 

громади перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах 

загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за 

загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ міської ради за 

обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів 

здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі 

бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а 
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також в розрізі класифікації кредитування бюджету щодо надання кредитів з 

бюджету. 

15. Установити, що при поданні пропозицій виконавчих органів міської 

ради, депутатів, постійних депутатських комісій міської ради та інших 

суб’єктів ініціативи, щодо виділення додаткових бюджетних призначень з 

бюджету міської територіальної громади або надання пільг з оподаткування, в 

обов’язковому порядку ними подаються пропозиції, спрямовані на відповідне 

поповнення доходів або скорочення видатків бюджету міської територіальної 

громади. 

16. Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

17. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід'ємною частиною. 

18. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України дане 

рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та 

оприлюдненню на офіційному сайті Перечинської міської ради в мережі 

Інтернет. 

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (В.В.КРАВЕЦЬ). 

 

Міський голова                                                        Іван ПОГОРІЛЯК 
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07505000000

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  82 394 485,00 82 307 000,00 87 485,00 -

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
63 299 000,00 63 299 000,00 - -

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 63 299 000,00 63 299 000,00 - -

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати

49 729 000,00 49 729 000,00 - -

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

12 700 000,00 12 700 000,00 - -

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата

800 000,00 800 000,00 - -

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

70 000,00 70 000,00 - -

13000000
Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів 
357 110,00 357 110,00 - -

13010000
Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів 
353 600,00 353 600,00 - -

13010100

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного 

користування 

106 100,00 106 100,00 - -

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування) 

247 500,00 247 500,00 - -

13030000
Рентна плата за користування надрами 

загальнодержавного значення
3 510,00 3 510,00 - -

13030100

Рентна плата за користування надрами для 

видобування інших корисних копалин 

загальнодержавного значення

3 510,00 3 510,00 - -

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  2 742 000,00 2 742 000,00 - -

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) 
72 000,00 72 000,00 - -

14021900 Пальне 72 000,00 72 000,00 - -

до рішення міської ради "Про бюджет Перечинської                                                                             

міської територіальної громади на 2023 рік"                                                                                    

від 15 грудня 2022 року №626

Додаток 1

(пункт 1)

Доходи місцевого бюджету на 2023 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі  

бюджет розвитку
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14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(продукції) 

1 050 000,00 1 050 000,00 - -

14031900 Пальне 1 050 000,00 1 050 000,00 - -

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

1 620 000,00 1 620 000,00 - -

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

900 000,00 900 000,00 - -

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)

720 000,00 720 000,00 - -

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються 

(перераховуються) згідно з Податковим 

кодексом України

15 908 890,00 15 908 890,00 - -

18010000 Податок на майно 8 605 960,00 8 605 960,00 - -

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 

4 960,00 4 960,00 - -

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 

112 000,00 112 000,00 - -

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

114 000,00 114 000,00 - -

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

405 000,00 405 000,00 - -

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 5 300 000,00 5 300 000,00 - -

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 200 000,00 2 200 000,00 - -

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 240 000,00 240 000,00 - -

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 230 000,00 230 000,00 - -

18030000 Туристичний збір 2 160,00 2 160,00 - -

18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами 
2 160,00 2 160,00 - -

18050000 Єдиний податок  7 300 770,00 7 300 770,00 - -

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1 100 000,00 1 100 000,00 - -

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 6 200 000,00 6 200 000,00 - -
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18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва 

за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків` 

770,00 770,00 - -

19000000 Інші податки та збори 87 485,00 - 87 485,00 -

19010000 Екологічний податок 87 485,00 - 87 485,00 -

19010100

Екологічний податок, який справляється за 

викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (за винятком 

викидів в атмосферне повітря двоокису 

вуглецю)

57 635,00 - 57 635,00 -

19010200
Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об`єкти 
24 600,00 - 24 600,00 -

19010300

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи 

на об`єктах, крім розміщення окремих 

видів відходів як вторинної сировини 

5 250,00 - 5 250,00 -

20000000 Неподаткові надходження  2 850 515,00 1 143 000,00 1 707 515,00 -

21000000
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  
28 000,00 28 000,00 - -

21080000 Інші надходження  28 000,00 28 000,00 - -

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1 000,00 1 000,00 - -

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 

за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів 

27 000,00 27 000,00 - -

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 

від некомерційної господарської 

діяльності 

1 109 800,00 1 109 800,00 - -

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 930 000,00 930 000,00 - -

22012500
Плата за надання інших адміністративних 

послуг
900 000,00 900 000,00 - -

22012600

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

30 000,00 30 000,00 - -

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 

 

160 400,00 160 400,00 - -

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності

160 400,00 160 400,00 - -

22090000 Державне мито  19 400,00 19 400,00 - -

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на 

спадщину і дарування  

16 000,00 16 000,00 - -

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України  

3 400,00 3 400,00 - -

24000000 Інші неподаткові надходження  17 200,00 5 200,00 12 000,00 -

24060000 Інші надходження  17 200,00 5 200,00 12 000,00 -
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24060300 Інші надходження  5 200,00 5 200,00 - -

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності 

12 000,00 - 12 000,00 -

25000000 Власні надходження бюджетних установ  1 695 515,00 - 1 695 515,00 -

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно 

із законодавством 

1 695 515,00 - 1 695 515,00 -

25010100

Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 

1 695 515,00 - 1 695 515,00 -

30000000 Доходи від операцій з капіталом  1 000 000,00 - 1 000 000,00 1 000 000,00

33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних 

активів 
1 000 000,00 - 1 000 000,00 1 000 000,00

33010000 Кошти від продажу землі  1 000 000,00 - 1 000 000,00 1 000 000,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної 

Республіки Крим

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

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)
86 245 000,00 83 450 000,00 2 795 000,00 1 000 000,00

40000000 Офіційні трансферти  34 257 600,00 34 257 600,00 - -

41000000 Від органів державного управління  34 257 600,00 34 257 600,00 - -

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
32 829 100,00 32 829 100,00 - -

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
32 829 100,00 32 829 100,00 - -

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
1 428 500,00 1 428 500,00 - -

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції
1 428 500,00 1 428 500,00 - -

X Разом доходів 120 502 600,00 117 707 600,00 2 795 000,00 1 000 000,00

Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА                                      
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(код бюджету) (грн.)

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

0100000 Перечинська мiська рада 19 800 000,00 17 850 000,00 11 188 011,00 2 802 445,00 1 950 000,00 1 099 485,00 1 000 000,00 99 485,00 - - 1 000 000,00 20 899 485,00

0110000 Перечинська мiська рада 19 800 000,00 17 850 000,00 11 188 011,00 2 802 445,00 1 950 000,00 1 099 485,00 1 000 000,00 99 485,00 - - 1 000 000,00 20 899 485,00

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

15 452 433,00 15 452 433,00 11 017 211,00 1 454 285,00 - - - - - - - 15 452 433,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

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

0113210 3210 1050
Організація та проведення 

громадських робіт
218 118,00 218 118,00 170 800,00 - - - - - - - - 218 118,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
230 000,00 230 000,00 - - - - - - - - - 230 000,00

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

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

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

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

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення 

сміття і відходів
1 500 000,00 - - - 1 500 000,00 - - - - - - 1 500 000,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
2 172 449,00 1 722 449,00 - 1 348 160,00 450 000,00 - - - - - - 2 172 449,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 27 000,00 27 000,00 - - - - - - - - - 27 000,00

0117340 7340 0443
Проектування, реставрація та 

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

до рішення міської ради "Про бюджет Перечинської                                                                             

міської територіальної громади на 2023 рік"                                                                                    

від 15 грудня 2022 року №626

Додаток 2

(пункт 2)

з них

видатки розвитку
оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

споживання

з них

видатки розвитку усього
у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2023 рік

Код 

Програмної 

класифікаці ї 

видатків та  

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікаці ї 

видатків та  

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код 

Функціональ

ної 

класифікаці ї 

видатків та  

кредитуванн

я бюджету

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

РАЗОМ
усього

0750500000
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0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

- - - - - 960 000,00 960 000,00 - - - 960 000,00 960 000,00

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на 

неї

- - - - - 20 000,00 20 000,00 - - - 20 000,00 20 000,00

0118230 8230 0380
Інші заходи громадського порядку та 

безпеки
20 000,00 20 000,00 - - - - - - - - - 20 000,00

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів
- - - - - 99 485,00 - 99 485,00 - - - 99 485,00

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів масової 

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

0600000
Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту Перечинської мiської ради
77 156 600,00 77 156 600,00 56 861 300,00 5 919 635,00 - 1 695 515,00 - 1 695 515,00 - 440 165,00 - 78 852 115,00

0610000
Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту Перечинської мiської ради
77 156 600,00 77 156 600,00 56 861 300,00 5 919 635,00 - 1 695 515,00 - 1 695 515,00 - 440 165,00 - 78 852 115,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

3 283 481,00 3 283 481,00 2 587 935,00 69 700,00 - - - - - - - 3 283 481,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 12 731 993,00 12 731 993,00 8 632 366,00 1 456 005,00 - 930 750,00 - 930 750,00 - - - 13 662 743,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
15 912 807,00 15 912 807,00 9 333 030,00 3 714 550,00 - 264 600,00 - 264 600,00 - - - 16 177 407,00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
32 829 100,00 32 829 100,00 26 909 100,00 - - - - - - - - 32 829 100,00

0611080 1080 0960
Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами
4 953 060,00 4 953 060,00 4 059 807,00 - - 500 165,00 - 500 165,00 - 440 165,00 - 5 453 225,00

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти
173 620,00 173 620,00 - - - - - - - - - 173 620,00

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету

14 000,00 14 000,00 - - - - - - - - - 14 000,00

0611152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції

1 428 500,00 1 428 500,00 1 170 900,00 - - - - - - - - 1 428 500,00

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 267 855,00 1 267 855,00 883 165,00 183 395,00 - - - - - - - 1 267 855,00

0614040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
364 808,00 364 808,00 238 514,00 66 320,00 - - - - - - - 364 808,00

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

2 158 834,00 2 158 834,00 1 438 761,00 368 045,00 - - - - - - - 2 158 834,00
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0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

2 038 542,00 2 038 542,00 1 607 722,00 61 620,00 - - - - - - - 2 038 542,00

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення та у 

справах дiтей Перечинської мiської 

ради

7 211 000,00 7 211 000,00 2 030 261,00 - - - - - - - - 7 211 000,00

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення та у 

справах дiтей Перечинської мiської 

ради

7 211 000,00 7 211 000,00 2 030 261,00 - - - - - - - - 7 211 000,00

0710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

1 349 588,00 1 349 588,00 1 085 728,00 - - - - - - - - 1 349 588,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
3 450 000,00 3 450 000,00 - - - - - - - - - 3 450 000,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

261 600,00 261 600,00 - - - - - - - - - 261 600,00

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я
405 662,00 405 662,00 - - - - - - - - - 405 662,00

0713032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв`язку
5 000,00 5 000,00 - - - - - - - - - 5 000,00

0713104 3104 1020

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, 

інвалідністю

1 163 330,00 1 163 330,00 944 533,00 - - - - - - - - 1 163 330,00

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

575 820,00 575 820,00 - - - - - - - - - 575 820,00

3700000
Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради
13 540 000,00 13 440 000,00 944 000,00 - - - - - - - - 13 540 000,00

3710000
Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради
13 540 000,00 13 440 000,00 944 000,00 - - - - - - - - 13 540 000,00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

1 201 900,00 1 201 900,00 944 000,00 - - - - - - - - 1 201 900,00

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

3719110 9110 0180 Реверсна дотація 12 238 100,00 12 238 100,00 - - - - - - - - - 12 238 100,00
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X X X УСЬОГО 117 707 600,00 115 657 600,00 71 023 572,00 8 722 080,00 1 950 000,00 2 795 000,00 1 000 000,00 1 795 000,00 - 440 165,00 1 000 000,00 120 502 600,00

Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА                                      
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(грн)
Код 

Класифікаці ї 

доходу 

бюджету/ Код 

бюджету

Усього

1 3

41033900 32 829 100,00

99000000000 32 829 100,00

41051000 1 428 500,00

07100000000 1 428 500,00

-

-

X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: 34 257 600,00

X загальний фонд 34 257 600,00

X спеціальний фонд

(грн)
Код 

Програмної 

класифікаці ї 

видатків та  

кредитування 

місцевого 

бюджету/ Код 

бюджету

Код типової 

програмної 

класифікаці ї 

видатків та  

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного 

трансферту
Усього

1 2 3 4

3719110 9110 Реверсна дотація 12 238 100,00

9900000000 9110 Державний бюджет 12 238 100,00

-

-

X X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: 12 238 100,00

X X загальний фонд 12 238 100,00

X X спеціальний фонд -

(код бюджету)

Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

2

І. Трансферти до загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

Державний бюджет

      1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Додаток 3

до рішення міської ради "Про бюджет Перечинської                                                                                                                                                                                                                    

міської територіальної громади на 2023 рік"                                                                                                                                                                                                    

від 15 грудня 2022 року №626

(пункт 3)

Міжбюджетні трансферти на 2023 рік
0750500000

      2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції

Обласний бюджет Закарпатської області

Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА                                      

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

І. Трансферти із загального фонду бюджету



325 
 

 
  

0750500000
(код бюджету) (грн.)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Перечинська мiська рада 5 407 052,00 4 347 567,00 1 059 485,00 960 000,00

0110000 Перечинська мiська рада 5 407 052,00 4 347 567,00 1 059 485,00 960 000,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма ефективного використання майна комунальної власності 

Перечинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

30 000,00 30 000,00 - -

0113210 3210 1050
Організація та проведення 

громадських робіт

Програма співфінансування оплачуваних громадських робіт у 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

218 118,00 218 118,00 - -

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 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

230 000,00 230 000,00 - -

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва

Програма розвитку культурно-масової роботи в Перечинській 

міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

70 000,00 70 000,00 - -

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

Програма розвитку фізичної культури та спорту в Перечинській 

міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

50 000,00 50 000,00 - -

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення 

сміття і відходів

Програма санітарного очищення та утримання елементів 

благоустрою на території Перечинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

1 500 000,00 1 500 000,00 - -

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма благоустрою Перечинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

1 722 449,00 1 722 449,00 - -

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма санітарного очищення та утримання елементів 

благоустрою на території Перечинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

450 000,00 450 000,00 - -

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

27 000,00 27 000,00 - -

Додаток 4

(пункт 4)

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році

Код 

Програмної 

класифікаці ї 

видатків та  

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікаці ї 

видатків та  

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікаці ї 

видатків та  

кредитування 

бюджету

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 та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього
Загальний         

фонд

Спеціальний фонд

до рішення міської ради "Про бюджет Перечинської                                                                             

міської територіальної громади на 2023 рік"                                                                                    

від 15 грудня 2022 року №626
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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» у Перечинській 

міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

960 000,00 - 960 000,00 960 000,00

0118230 8230 0380
Інші заходи громадського порядку та 

безпеки

Програма фінансового забезпечення заходів, щодо боротьби зі 

злочинністю та охорони громадського порядку на території 

Перечинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

20 000,00 20 000,00 - -

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів

Екологічна програма здійснення природоохоронних заходів в 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

99 485,00 - 99 485,00 -

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів масової 

інформації

Програма забезпечення інформаційного простору у Перечинській 

міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

30 000,00 30 000,00 - -

0600000
Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту Перечинської мiської ради
170 000,00 170 000,00 - -

0610000
Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту Перечинської мiської ради
170 000,00 170 000,00 - -

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти

Програма "Шкільний автобус" у Перечинській міській ТГ на 2022-

2025 роки

Рішення від 

03.02.2022 №495
170 000,00 170 000,00 - -

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення та у 

справах дiтей Перечинської мiської 

ради

4 117 262,00 4 117 262,00 - -

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення та у 

справах дiтей Перечинської мiської 

ради

4 117 262,00 4 117 262,00 - -

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради 

Закарпатської області на 2023-2025 роки

Рішення від 

15.12.2022 №624
3 450 000,00 3 450 000,00 - -

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 територіальної 

громади та відновлення матеріально-технічної бази Комунального 

некомерційного підприємства «Перечинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Перечинської міської ради на 2021 – 

2025 роки

Рішення від 

06.07.2021 №249 (зі 

змінами)

261 600,00 261 600,00 - -

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я

Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у 

разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань у Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

405 662,00 405 662,00 - -

X X X УСЬОГО X X 9 694 314,00 8 634 829,00 1 059 485,00 960 000,00

Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА                                      



327 
 

 

                                                                                                      
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 15 грудня 2022 року № 627  

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розробку 

детального плану території  

 

 

Відповідно до статей 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Надати дозвіл на розробку детального плану території земельної ділянки 

(кадастровий номер 2123210100:01:006:0327), що знаходиться у комунальній 

власності Перечинської міської ради, площею 1,8923 га, в м.Перечин по вул. Б. 

Хмельницького Закарпатської області  для житлової забудови. 

2. Укласти договір на виконання робіт з виготовлення детального плану 

території з проектною організацією, яка має відповідний кваліфікаційний 

сертифікат чи ліцензію на виконання зазначених робіт. 

3.   Дане рішення оприлюднити на веб-сайті міської ради.  

4. Організувати проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення проекту детального плану території. 

Беручи до уваги соціальну значимість проекту – провести громадські слухання у 

стислі терміни.  

5. Затвердити детальний план території окремим рішенням міської ради з 

урахуванням результатів громадських слухань. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово 

-комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 

Міський голова                                             Іван ПОГОРІЛЯК 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 15 грудня 2022 року № 628  

м.Перечин 

 

Про розірвання договору оренди  

майнового комплексу 

 

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

Цивільного Кодексу України, враховуючи заяву Закарпатської обласної 

організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, 

місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Розірвати договір оренди майнового комплексу дитячого оздоровчого 

закладу «Барвінок» для тимчасового проживання ВПО від 03.03.2022 

року  укладеного між Закарпатською обласною організацією профспілки 

працівників житлово-комунального господарства, місцевої 

промисловості, побутового обслуговування населення та Перечинською 

міською радою у зв’язку з продажом майнового комплексу. 

2.  Уповноважити Перечинського міського голову укласти додаткову угоду 

про розірвання договору оренди майнового комплексу враховуючи п. 1 

даного рішення. 

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 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 15 грудня 2022 року № 629  

м.Перечин 

 

Про розгляд звернення депутата 

Закарпатської обласної ради Шандора Ф.Ф 

 

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

Україні“, Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 

права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, 

назв і дат історичних подій», взявши до уваги звернення депутата Закапатської 

обласної ради Шандора Ф.Ф., міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Взяти до уваги звернення депутата Закарпатської обласної ради 

Шандора Ф.Ф. щодо присвоєння нової назви Перечинському ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області (опорний заклад), а 

саме «Перечинський ліцей імені Героїв 68-го батальйону Перечинської 

міської ради Закарпатської області (опорний заклад)». 

2. Виконавчому комітету Перечинської міської ради розпочати процедуру 

громадського обговорення згідно Закону України «Про присвоєння 

юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) 

фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» 

враховуючи п.1 даного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова комісії 

Гунка Ф.Ф.). 

Міський голова                                             Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 


	609. Про затвердження порядку процедури громадського обговорення на посаду старости Перечинської територіальної громади.
	610. Про затвердження орієнтовного плану роботи Перечинської міської ради та виконавчого комітету на 2023 рік.
	611. Про затвердження плану діяльності Перечинської міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік.
	612. Про затвердження Структури та чисельності апарату Перечинської міської ради на 2023рік.
	613. Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату, відділів та структурних підрозділів Перечинської міської ради на 2023 рік.
	614. Про внесення змін в додаток № 1 до рішення 21 сесії Перечинської міської ради 6 скликання №360 від 20.08.2015 (зі змінами).
	615. Про передачу на баланс відділу освіти культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради комунального майна.
	616. Про внесення змін до персонального складу узгоджувальної комісії Перечинської міської ради.
	617. Про внесення змін до рішення 22 сесії VIII скликання Перечинської міської ради №584 від 27 жовтня 2022 року.
	618. Про надання згоди на передачу об’єктів права державної власності в комунальну власність.
	619. Про розірвання договору оренди землі зареєстрованого в ЗРФ ДП «Центр ДЗК» від 18 червня 2009 року №940971200004.
	620. Про внесення змін до Статуту Сімерської гімназії Перечинської міської ради Закарпатської області.
	621. Про внесення змін до Статуту Перечинського ЗДО ясел-садка «Веселка».
	622. Про звільнення старости Зарічівського старостинського округу.
	623. Про Звернення Перечинської міської ради щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) КУЦИНУ Олегу Івановичу – командиру Окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї механізованої бригади Збройних сил України.
	624. Про внесення змін до цільових програм.
	625. 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, 19.04.2...
	626.  Про бюджет Перечинської міської територіальної громади на 2023 рік.
	627. Про надання дозволу на розробку детального плану території.
	628. Про розірвання договору оренди майнового комплексу.
	629.  Про розгляд звернення депутата Закарпатської обласної ради Шандора Ф.Ф.
	630. Різне.
	Додаток № 1
	ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
	Лютий
	Травень
	Серпень
	ВИРІШИЛА:
	9.7. У разі, якщо гімназія має чинний сертифікат про громадську акредитацію, вважається такою, що успішно пройшла інституційний аудит у плановому порядку.
	ВИРІШИЛА: (1)


	Цільова програма „Власний дім"
	на 2021−2025 роки
	Загальні положення
	Мета та завдання Програми
	Метою Програми є фінансова підтримка жителів громади у забезпеченні доступним житлом та покращенні існуючого житла через надання довгострокових пільгових (під 3 % річних) кредитів тим категоріям громадян, які потребують поліпшення умов проживання та м...
	Фінансування Програми
	Реалізація Програми
	Підстава для розроблення: п.22 ст.26 України «Про місцеве самоврядування в Україні».
	Координація виконання Програми покладається на виконавчий комітет Перечинської міської ради, на постійні депутатські комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань освіти, охорони здоров’я, ...

	Назва: «Програма розвитку культурно-масової роботи в Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» (далі Програма).
	Підстава для розроблення: п.22 ст.26.Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
	7.Очікувані результати
	Поліпшення розвитку культури національно-культурних традицій, народної творчості, відродження художніх промислів.
	8. Організація та контроль за виконанням Програми
	Координація виконання Програми покладається на апарат управління Перечинської міської ради та постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соці...

	Підстава для розроблення: п.22 ст.26.Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». (1)
	- сприяння розвитку різних видів спорту в Перечинській міській територіальній громаді;
	- фінансова підтримка спортивних клубів, федерацій громади;
	7. Очікувані результати
	8. Організація та контроль за виконанням 70ами
	Координація виконання Програми покладається на апарат управління Перечинської міської ради та постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соці...

	Додаток 1
	до програми
	Ресурсне забезпечення  програми  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань  мешканцям
	Перечинської ТГ  на 2021-2025 роки.
	тис. грн.
	Додаток 2
	до  програми
	Програми  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань  мешканцям  Перечинської ТГ
	на 2021-2025роки.
	Додаток 3
	до  програми (1)
	Інформація про виконання
	Програми  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань мешканцям  Перечинської  ТГ
	на 2021-2025 роки.
	Підстава для розроблення: п.22 ст.26.Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». (2)
	7.Очікувані результати
	8. Організація та контроль за виконанням Програми
	Координація виконання Програми покладається на апарат управління Перечинської міської ради та на постійні депутатські комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань законності, депутатської ...

	Назва: «Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської територіальної громади на 2021-2025 роки» (далі Програма).
	8. Організація та контроль за виконанням Програми
	Координація виконання Програми покладається на апарат управління Перечинської міської ради та постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

	Назва: «Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення у Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 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 30.0...
	7. Очікувані результати
	8. Організація та контроль за виконанням Програми
	Координація виконання Програми покладається на апарат Перечинської міської ради, на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та постійну комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудуванн...

	Назва: «Програма розвитку земельних відносин  та охорони земель» у Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» (далі Програма).
	Підстава для розроблення: п.22 ст.26.Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним та Бюджетним кодексами України, ЗаконамиУкраїни «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр».
	7.Очікувані результати
	8. Організація та контроль за виконанням Програми
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